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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 Управни 

суд:   

1. Ксенија Ивановић, судијски помоћник у Управном суду. 

2. Драгана Максимовић, судијски помоћник у Управном суду. 

II 

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

у Зрењанину: 

1.  Наташа Кекењ, судијски помоћник у Вишем суду у Зрењанину. 

2. Александар Бабић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

III 

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

суд у Кикинди: 

1. Мирјана Микалачки, судијски помоћник у Основном суду у Кикинди. 

IV 

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

у Сомбору: 

1. Игор Новковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

 



2 

 

 

V 

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

суд  у Врбасу: 

1. Дара Лучић, судијски помоћник у Основном суду у Врбасу. 

2. Владимир Пецовски, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

3. Вања Ћупина, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

VI 

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

у Суботици: 

1. Даниел Ковач, судијски помоћник у Основном суду у Суботици. 

VII 

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

у Сенти: 

1.  Маријана Попов, судијски помоћник у Основном суду у Сенти. 

VIII 

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

суд у Лозници: 

1. Данијела Терзић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници. 

2. Ненад Лазаревић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници. 

3. Ивана Пантелић, судијски помоћник у Вишем суду у Шапцу. 

IX 

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

суд у Нишу: 

1. Ана Величковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

2. Сања Антић Милановић,  судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу. 

3. Радмила Крстић, судијски помоћник у Вишем суду у Нишу. 

4. Бети Лазаревић,  судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу. 

5. Владимир Ракоњац, судијски помоћник у Основном суду у Нишу. 

6. Слађана Љубеновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу. 

7. Николина Маринковић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу. 

8. Ивана Д. Младеновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу. 

9. Иван Милојић, судијски помоћник у Привредном суду у Зајечару. 

10. Јелена Миленковић Вуковић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу. 

11. Ива Поповић Кнежевић, судијски помоћник у Вишем суду у Нишу. 

12. Тијана Цуцкић, помоћник Војног правобраниоца. 
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13. Немања Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу. 

14. Дијана Перић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

15. Марија Марковић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу. 

16. Јелена Николић Стошић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу. 

17. Валентина Станковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

X 

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

суд у Алексинцу: 

1.  Мира Павловић, судијски помоћник у Основном суду у Алексинцу. 

XI 

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

суд у Крагујевцу: 

1. Биљана Божовић, судијски помоћник  у Апелационом суду у Крагујевцу. 

2. Јелена Дамљановић, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу. 

3. Драган Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу. 

4. Мила Лазић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу. 

5. Марија Лекић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу. 

6. Ивана Лековић Блажевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу. 

7. Марија Милосављевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу. 

8. Јелена Павловић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу. 

9. Ана Вељовић Стошић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу. 

10. Светлана  Симовић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу. 

11. Марија Чампаревић, судијки помоћник у Апелационом суду Крагујевцу. 

12. Неда Булатовић, секретар Регионалне лекарске коморе за централну и западну 

Србију. 

13. Јелица Марашевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу. 

14. Соња Несторовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу. 

15. Ивана Поњавић Сердар, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу. 

XII 

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

суд у Смедереву: 

1. Дејан Адамовић, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду. 

2. Јелисавета Божић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву. 

3. Ивана Ђорђевић, судијски помоћник у Вишем суду у Смедереву. 

4. Милан Тодоровић, судијски помоћник у Вишем суду у Смедереву. 
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XIII 

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

суд у Великој Плани: 

1. Ненад Живојиновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу. 

2. Марија Крстић Живановић, саветник у Уставном суду Србије. 

XIV 

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

суд у Ваљеву: 

1. Огњен Жеравчић, судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву. 

                                                             XV 

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 Зрењанину, Основни суд у Кикинди, Основни суд 

у Сомбору, Основни суд у Врбасу, Основни суд у Суботици, Основни суд у Сенти, 

Основни суд у Лозници, Основни суд у Нишу, Основни суд у Алексинцу, Основни суд у 

Крагујевцу, Основни суд у Смедереву, Основни суд у Великој Плани и Основни суд у 

Ваљеву. 

Високи савет судства је  у ,,Службеном гласнику РС”, број  39/18 од 25. маја 2018. 

године, огласио избор судија за Управни суд. 

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Основни суд у Зрењанину, Основни суд у Кикинди, Основни суд у Сомбору, Основни 

суд у Врбасу, Основни суд у Суботици, Основни суд у Сенти, Основни суд у Лозници, 

Основни суд у Нишу, Основни суд у Алексинцу, Основни суд у Крагујевцу, Основни суд 

у Смедереву, Основни суд у Великој Плани, Основни суд у Ваљеву и Управни суд, 

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  основне и 

прекршајне судове, а на седници одржаној 10. маја 2018. године одлуку о образовању 

Комисије Високог савета судства за избор судија за Управни суд.  

Комисије Високог савета судства су извршиле проверу поднетих пријава кандидата 

за наведене основне судове и Управни суд и утврдиле 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, а на седници 

одржаној 4. септембра 2018. године одлуку о ванредном вредновању кандидата из реда 

судија који су поднели пријаву на оглас за избор судије за Управни суд.   

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. На кандидате који су 

понели пријаву за избор за Управни суд по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику 

РС”, број  14/18 од 23. фебруара 2018. године и за избор за Управни суд по огласу 

објавељеном у у ,,Службеном гласнику РС”, број  39/18 од 25. маја 2018. године 
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примењена је одредба члан 22. 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).  Кандидати који су поднели пријаву пријаву за 

избор за Управни суд по огласу објављеном  у ,,Службеном гласнику РС”, број  39/18 од 

25. маја 2018. године  полагали су испит  3. октобра 2018. године. 

 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. 

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. новембра 2018. године, утврдио 

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

избор 54  кандидата, тако што се: 

1. Ксенија Ивановић, судијски помоћник у Управном суду, предлаже за избор 

судије за Управни суд. 

Ксенија Ивановић је рођена 12. новембра 1961. године на Цетињу, Република Црна 

Гора. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Титограду, 

1984. године. Правосудни испит је положила 1984. године.  

Приправнички – волонтерстки стаж започела је у Основном суду у Титограду на 

радном месту судијски приправник. Од 15. априла 1986. године до 1989. године 

обављала је  послове саветника –аналитичара у Републичком секретаријату за 

унутрашње послове СРЦГ, а од 16. априла 1989. године до 1. октобра 1991. године 

обављала је  дужност помоћника директора за правне послове у Институту за 

унапређење робног промета. У Агенцији за услуге ,,Прима“ обављала је  посао 

директора правне службе до 1. августа 1992. године, а од 02. августа до 14. марта 1995. 

године била је директор правне службе у ,,Унион комерц БГД“. Од 15. марта 1995. 

године обављала је  послове у Савезном већу за прекршаје као самостални саветник.  

Стални члан Савезног већа за прекршаје била је у периоду од 31. октобра 1996. године до 

11. априла 2003. године, где је одлучивала као председник већа у трочланом већу о 

законитости решења о прекршајима које доносе Савезна Управа царина и Савезни 

девизни инспекторат. Од 11. априла 2003. године до 31. августа 2003. године била је  

Генерални секретар Савета министара у Савезној влади. У Министарству финансија 

Републике Србије обављала је  послове вишег саветника – начелника у периоду од 1. 

септембра 2003. године до 16. фебруара 2010. године. Од 16. фебруара 2010. године 

обавља послове судијског помоћника у звању саветника у Управном суду, где припрема 

предмете за суђења, израђује нацрте одлука и  прати прописе и актуелну судску праксу 

Управног суда, Врховног касационог суда и Европског суда за људска права.  Од 1. јуна 

2017. године добила је  звање вишег саветника. Стара се о благовременом упознавању 

судија и саветника са предложеним усвојеним правним схватањима и закључцима и 

њиховом објављивању. Припрема правна схватања и закључке о појединачним правним 

питањима са седнице одељења, реферише предмете у којима је дошло до одступања од 

судске праксе или о различитим ставовима у одлукама већ донетим у истој чињеничној и 



7 

 

правној ситуацији.  За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”.   

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда  и Опште седнице Врховног 

касационог суда, кандидат Ксенија Ивановић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Управног суда. 

Кандидат Ксенија Ивановић је 3. октобра 2018. године полагала испит за Управни 

суд и остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ксеније Ивановић, судијског 

помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

2. Драгана Максимовић, судијски помоћник у Управном суду, предлаже за избор 

судије за Управни суд. 

Драгана Максимовић је рођена 25. априла 1974. године у Липљану. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Приштини 21. октобра 1997. године. 

Правосудни испит је положила 30. јануара 2003. године.  

Приправнички – волонтерстки стаж започела је у Општинском јавном тужилаштву у 

Приштини  02. фебруара 1998. године. Од 2003. године  обављала је  послове у звању 

тужилачки сарадник у Општинском јавном тужилаштву у Приштини, а од 2007. године 

је  виши тужилачки сарадник  у Општинском јавном тужилаштву у Приштини. Од  1. 

јануара 2010. године је  тужилачки сарадник у Основом јавном тужилаштву у Косовској 

Митровици, а од  16. фебруара 2010. године  као судијски помоћник у звању виши 

саветник обавља послове у Управном суду Одељења у Крагујевцу.  

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

„нарочито се истиче”.   

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда  и Опште седнице  Врховног 

касационог суда, кандидат Драгана Максимовић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Управног суда. 

Кандидат Драгана Максимовић је 8. маја 2018. године полагала испит за Управни суд 

и остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Драгане Максимовић, 

судијског помоћника у Управном суду Одељење у Крагујевцу, за судију Управног суда. 

3. Наташа Кекењ, судијски помоћник у Вишем суду у Зрењанину, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Зрењанину. 

Наташа Кекењ је рођена 14. децембра  1979. године на Цетињу Република Црна Гора. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 15. 

септембра 2006. године. Правосудни испит је положила 31. јануара 2011. године.  

Од 13. новембра 2006. године до 27. августа 2007.године  радила као волонтер на 

радном месту судијски приправник у Окружном суду у Зрењанину, а од 27. августа 2007. 

године до 01. фебруара 2011. године на радном месту судијског приправника. Од 02. 

фебруара 2011. године, распоређена је на месту судијског помоћника у звању вишег 

судијског сарадника у кривичном одељењу Вишег суда у Зрењанину. Као виши судијски 

сарадник помаже судијама у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у 

појединим предметима, израђује нацрте одлука у кривичним предметима из надлежности 

Вишег суда у Зрењанину, где врши и друге стручне послове под надзором и упутством 

судија и по налогу председника суда. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.   

Учесник је бројних семинара и обука у организацији Врховног касационог суда, 

Правносудне академије и других државних органа и органа локалне самоуправе. 
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Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Зрењанину  и седнице свих 

судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Наташа Кекењ испуњава све услове 

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

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

остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Наташе Кекењ, судијског 

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

4. Александар Бабић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Зрењанину. 

Александар Бабић је рођен  29. новембра 1983. године у Зрењанину. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду  9. октобра 2009. године. 

Правосудни испит је положио 23. априла 2012. године.  

Приправнички стаж  обавио је у Вишем суду у Зрењанину.  Децембра 2012. године, а 

након положеног правосудног испита започео је почетну обуку у Правосудној академији 

у Београду где је положио завршни испит за оценом 5. Током трајања почетне обуке и 

након положеног завршног испита у континуитету је имао закључен уговор са 

Правосудном академијом, а последњи уговор о раду у својству корисника почетне обуке 

закључен је од 1. децембра 2017. године до 31. маја 2018. године. Током трајања почетне 

обуке обаљао је послове у парничном, кривичном, ванпарничном и извршном одељењу у 

Основном суду у Зрењанину као и у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину и 

Прекршајном суду у Зрењанину. Након положеног завршног испита на Правосудној 

академији наставио је са радом у Вишем суду у Зрењанину по уговорима о раду за 

кориснике почетне обуке закљученим са Правосудном академијом. Код одређеног 

ментора обавља послове у грађанској материји,  где уз стручни надзор ментора припрема 

предмете по жалбама, проучава правну литературу и судску праксу и израђује нацрте 

судских одлука. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Александар Бабић 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 01. новембра 2018. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александра Бабића, 

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

Зрењанину. 

5. Мирјана Микалачки, судијски помоћник у Основном суду у Кикинди предлаже 

за избор судије за Основни суд у Кикинди. 

Мирјана Микалачки је рођена 2. новембра  1982. године у Кикинди. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2006. године. 

Правосудни испит је положила 29. марта 2010. године.  

Од априла 2007. године до 2010. године радила је као  судијски приправник у 

Општинском суду у Кикинди. Од јуна 2010. године  је судијски помоћник у Основном 

суду у Кикинди, и као  судијски помоћник поступа  у извршном, парничном и 

ванпарничном одељењу као и у ИПВ предметима,  где помаже судијама у раду, проучава 

правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте одлука. 

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

„нарочито се истиче”.   
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Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Кикинди   и седнице свих 

судија Вишег суда  у Зрењанину, кандидат Мирјана Микалачки испуњава све услове који 

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

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

судове и остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирјане Микалачки, 

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

6. Игор Новковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Сомбору. 

Игор Новковић је рођен 13. маја  1984. године у Сомбору. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду  9. јуна 2008. године.  Завршио је 

мастер студије 2009. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, на 

студијском програму дипломских академских студија права (мастер) општег смера и 

стекао академски назив дипломирани правник - мастер. Правосудни испит је положио 

31. јануара 2012.  године.  

Приправнички стаж је обавио је у Основном суду у Сомбору.  Дана 22. августа 2012. 

године засновао је радни однос на одређено време као  судијски помоћник у звању 

судијски сарадник у Основном суду у Сомбору. Судијски помоћник био је  до 30. 

новембра 2012.године када му је споразумно престао радни однос у Основном суду у 

Сомбору, а потом 1. децембра 2012.године, заснива радни однос на Правосудној 

академији као корисник почетне обуке. Као корисник почетне обуке обављао је послове 

у  парничном и  кривичном одељењу, као и у  тужилаштву и прекршајном суду. У 

Основном суду у Сомбору обавља послове у грађанској материји,  где уз стручни надзор 

ментора припрема предмете по жалбама, проучава правну литературу и судску праксу и 

израђује нацрте судских одлука. 

Учесник је бројних семинара и обука о чему поседује сертификате. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Игор Новковић 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 01. новембра 2018. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Игор Новковић, 

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

7. Дара Лучић, судијски помоћник у Основном суду у Врбасу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Врбасу. 

Дара Лучић је рођена 24. јула  1984. године у Врбасу. Основне студије завршила је на 

Правном факултету Универзитета у Новом Саду 3. октобра 2007. године.  Завршила је 

мастер студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, на студијском 

програму дипломских академских студија права (мастер) општег смера и стекла 

академски назив дипломирани правник - мастер. Правосудни испит је положила 26. 

априла 2010. године.  

Од 1. фебруара 2008. године до 1. фебруара 2010. године  радила као волонтер на 

радном месту судијски приправник у Општинском суду у Врбасу, а од 14. јуна 2010. 

године до 31. децембра 2013. године на радном месту судијског помоћника у звању 

судијског сарадника у Основом суду у Сомбору Судска јединица у Кули. Од 7. 

септембра  2012. године, обављала је  послове  судијског помоћника у звању вишег 

судијског сарадника. Од 1. јануара 2014.године, обавља послове вишег судијског 

сарадник у Основном суду у Врбасу Судска јединица Кула. Као виши судијски сарадник 
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помаже судијама у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим 

предметима, израђује нацрте одлука, где врши и друге стручне послове под надзором и 

упутством судија и по налогу председника суда. 

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

истиче”, док за 2015. годину није оцењена с обзиром да се налазила на породиљском 

одсуству.   

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

Вишег суда у Сомбору, кандидат Дара Лучић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Врбасу. 

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

остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Даре Лучић, судијског 

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

8. Владимир Пецовски, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Врбасу. 

Владимир Пецовски је рођен  30. децембра 1984. године у Апатину. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду  25. новембра 2009. 

године. Завршио је мастер студије 2011. године на Правном факултету Универзитета у 

Новом Саду, на студијском програму дипломских академских студија права (мастер) 

општег смера и стекао академски назив дипломирани правник - мастер.Правосудни 

испит је положио 23. априла 2012. године.  

Од 14. децембра 2009. године до 14. децембра 2011. године започиње приправнички – 

волонтерски рад у Окружном суду у Новом Саду. Након положеног правосудног испита 

7. маја 2012.године ступио је на рад у Виши суд у Новом Саду у својству судијског 

помоћника – волонтера. Дана 1. децембра 2012. године закључује Уговор о раду са 

Правосудном академијом. Као корисник почетне обуке обаљао је послове у парничном 

одељењу, кривичном одељењу, тужилаштву и прекршајном суду. Након положеног 

завршног испита на Правосудној академији похађа и додатну обуку Правосудне 

академије, у оквиру које сарађује  са судијом у парничном одељењу Основног суда у 

Новом Саду,  где учествује у изради нацрта одлука како у редовним,  тако и у 

програмским старим предметима. Од 1. јуна 2016.године налази се на стручном 

усавршавању у Апелационом суду у Новом Саду у кривичном одељењу, где обавља 

послове судијског помоћника. Уз стручни надзор ментора израђује нацрте судских 

одлука, ради у судској пракси, као и у дежурним већима за притворске и остале хитне 

предмете. 

Учесник је бројних семинара и обука о чему поседује сертификате. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Владимир Пецовски 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 01. новембра 2018. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Владимира 

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

у Врбас 

9. Вања Ћупина, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Врбасу. 

Вања Ћупина је рођена 6. маја 1985. године у Швајцарској. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 25. новембра 2008. 
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године.  Завршила је мастер студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, 

на студијском програму дипломских академских студија права (мастер) општег смера и 

стекла академски назив дипломирани правник - мастер. Студент је докторских студија на 

Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду на кривичноправном 

студијском програму. Правосудни испит је положила  1. фебруара 2011. године са 

општим успехом „положила са одликом“.  

Од 16. децембра 2008. године радила је као волонтер у Окружном суду у Новом Саду, 

а од 1. јануара 2010. године наставила је у истом суду као судијски приправник. Након 

положеног правосудног испита наставља да ради у Вишем суду у Новом Саду све до 1. 

марта 2011. године када је засновала радни однос на одређено време у Апелационом 

суду у Новом Саду на радном месту судијски помоћник у својству судијског сарадника у 

кривичном одељењу, где учествује у изради нацрта другостепених одлука  до 31. октобра 

2011. године.  Од 1. новембра 2011. године као корисник почетне обуке на Правосудној 

академији оспособљавала се за самостално вршење судијске и јавнотужилачке функције 

стичући теоријска знања и вештине из грађанске материје, кривичне материје и 

прекршајног права и обављала практични рад под надзором ментора судија и заменика 

тужиоца у парничном и ванпарничном одељењу Основног суда у Новом Саду и 

Основном јавном тужилаштву у Новом Саду. 

Учесник је бројних семинара и обука о чему поседује сертификате. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Вања Ћупина 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 01. новембра 2018. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Вање Ћупине, 

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

10. Даниел Ковач, судијски помоћник у Основном суду у Суботици, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Суботици. 

Даниел Ковач је рођена 15. јуна  1980. године у Суботици. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2004. године. Правосудни испит је 

положио марта месеца 2007. године, са успехом „врло добар“.  

Од маја 2004. године до априла 2007. године обављао је приправнички стаж у 

Општинском суду у Суботици, а по положеном правосудном испиту наставља да обавља 

послове у Општинском судуу  Суботици у кривичном одељењу у звању судијски 

сарадник.  Од 17. октобра 2008. године именован је за Овлашћено лице за решавање о 

захтевима за слободан приступ по информацијама од јавног значаја и за потпарола 

Општинског суда у Суботици. На основу резултата  рада стиче звање вишег судијског 

сарадника. Као виши судијски сарадник у Основном суду у Суботици ради у кривичној 

материји, помаже судијама у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у 

појединим предметима, израђује нацрте одлука у кривичним предметима врши и друге 

стручне послове под надзором и упутством судија и по налогу председника суда. За 

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

истиче”.  Учесник је бројних семинара и обука о чему поседује сертификате. 

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

судија Вишег суда у Новом Саду, кандидат Даниел Ковач испуњава све услове који су 

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

Кандидат Даниел Ковач 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. новембра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Даниела Ковача, судијског 

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

 

11. Маријана Попов, судијски помоћник у Основном суду у Сенти, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Сенти. 

Маријана Попов је рођена 14. октобра 1982. године у Зрењанину. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2005. године. 

Правосудни испит је положила 26. јуна 2008. године.  

У Општинском суду у Новом саду као приправник - волонтер радила је од 1. јуна 

2006. године до 31. марта 2007. године када је примљена као приправник у радни однос 

на одређено време. Заснива радни однос на неодређено време дана 1. јуна 2009. године, 

као судијски помоћник. Од 1. јануара распоређена је у Виши суд у Новом Саду у звању 

судијског помоћника у радни однос на одређено време све до 1. јануара  2011. године,  

када се прима у радни однос на неодређено време. Преузимањем  од 1. децембра 2016. 

године, из Вишег суда у Новом Саду наставља да ради у Основном суду у Сенти , где 

обавља послове на радном месту судијског помоћника у звању вишег судијског 

сарадника. Као  судијски помоћник обавља послове у кривичној материји, грађанској 

материји и израђује нацрте одлука. Такође, ангажована је и у Одељењу судске праксе – 

кривично право и тренутно ради код свих судија који су у Основном суду у Сенти 

одређени за 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 Сенти   и седнице свих судија 

Вишег суда  у Суботици, кандидат Маријана Попов испуњава све услове који су 

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

Кандидат Маријана Попов је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Маријане Попов, судијског 

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

12. Данијела Терзић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Лозници. 

Данијела Терзић је рођена 27. октобра 1980. године у Лозници. Основне студије 

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

Правосудни испит је положила 22. априла 2008. године.  

Од 5. септембра 2005. године до 30. априла 2008. године ради у својству судијског 

приправника у Општинском суду у Љубовији. Након положеног правосудног испита 11. 

маја 2008. године заснива радни однос на одређено време у својству судијског 

помоћника у Општинском суду у Љубовији. Од 1. марта 2009. године до 13. јануара 

2011.године заснива радни однос у Првој адвокатској радној заједници у Лозници, да би 

од 14. јануара 2011. године засновала радни однос на неодређено време у Основном суду 

у Лозници у својству судијског помоћника у звању вишег судијског сарадника.  Као  

судијски помоћник обављала је  послове у извршној материји, ванпарничној материји, и  

у кривичној материји, где помаже судијама у раду, израђује нацрте одлука. За остварене 

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

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

судија Вишег суда  у Шапцу, кандидат Данијела Терзић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Лозници. 
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Кандидат Данијела Терзић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Данијеле Терзић, судијског 

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

 

13. Ненад Лазаревић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Лозници. 

Ненад Лазаревић је рођен 22. априла  1982. године у Лозници. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 13. априла 2007. године. 

Правосудни испит је положио 26. новембра 2010. године.  

Од 21. децембра 2007. године до 31. маја 2008. године обавља приправнички стаж у 

својству волонтера у Општинском суду у Лозници. Радни однос у својству судијског 

приправника започиње 01. јуна 2008. године до 26. новембра 2010. године у Основном 

суду у Лозници. Радни однос на неодређено време започео је 14. јануара 2011.године  у 

својству судијског помоћника у Основном суду у Лозници. Као судијски помоћник у 

звању виши судијски сарадник обавља послове у извршној материји, парничној материји 

и кривичној материји, где помаже судијама у преузимању радњи у поступку и у изради 

нацрта одлука.  За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен  је 

оценом „нарочито се истиче”.   

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

судија Вишег суда у Шапцу, кандидат Ненад Лазаревић испуњава све услове који су 

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

Кандидат Ненад Лазаревић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове и 

остварио је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ненада Лазаревића, судијског 

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

14. Ивана Пантелић, судијски помоћник у Вишем суду у Шапцу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Лозници. 

Ивана Пантелић је рођена 28. септембра 1976. године у Шапцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 20. фебуара 2002. године. 

Правосудни испит је положила 23. априла 2005. године.  

Од 20. августа 2002. године до 20. августа 2005. године као судијски приправник 

обавила је приправнички стаж у Окружном суду у Шапцу.  После положеног 

правосудног испита у периоду од 17. јануара 2006. године до 1. јануара 2010. године 

радила је као судијски помоћник у Општинском суду у Владимирцима, где је обављала 

послове у првостепеној ванпарничној и кривичној материји. Од 1. јануара 2010. године 

радила је  као виши судијски помоћник у Вишем суду у Шапцу где ради на обради 

предмета у другостепеној парничној материји, као и на изради нацрта одлука у истој 

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 Лозници   и седнице свих 

судија Вишег суда  у Шапцу, кандидат Ивана Пантелић испуњава све услове који су 

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

Кандидат Ивана Пантелић 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. новембра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Пантелић, судијског 

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

 

 

 

 

15. Ана Величковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Нишу. 

Ана Величковић је рођена 3. фебруара 1985. године у Сокобањи. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 14. априла 2011. године. 

Правосудни испит је положила 26. децембра 2013. године.  

Приправнички стаж обавила је као приправник-волонтер у Вишем суду у Нишу од 

11. маја  2011. године до 12. маја 2014. године, где је поред редовне обуке у кривичној 

материји у првом степену, радила Кв и Кж материју. Након истека Уговора о 

волонтерском раду, дана 26. маја 2014. године, засновала је радни однос у Републичком 

фонду за здравствено осигурање, Филијала за Нишавски округ са седиштем у Нишу, где 

је обављала правне послове и била распоређена на радном месту самосталног стручног 

сарадника за уговарање здравствене заштите и контролу уговорених обавеза – надзорник 

осигурања, до споразумног раскида радног односа 31. јануара 2015. године. 

Радни однос на Правосудној академији засновала је 1. фебруара 2015. године. У 

оквиру редовне обуке на Правосудној академији практични део обуке обавила је у 

Основном суду у Нишу, на кривичној и грађанској материји, затим у Вишем јавном 

тужилаштву у Нишу и Прекршајном суду у Нишу. Завршни испит на Правосудној 

академији положила је 06. јула 2017. године. У Основном суду у Нишу наставила је са 

радом. 

Објавила је низ стручних радова из области правне струке, па је тако била коаутор 

научних чланака, као што су: „Насиље према женама у партнерским односима“, 

објављен у часопису „Civitas“, 2015. године; „Правна анализа проблема нестанка беба у 

породилиштима у Србији“ у часопису „Acta medica medianiae“, 2015. године; „Притвор 

као мера обезбеђења присуства окривљеног за несметано вођење кривичног поступка“ у 

часопису „Нова научна едукативна мисао“ 2015. године. 

Учесник је бројних обука, семинара и стручних усавршавања организованих током 

обуке на Правосудној академији, као што су семинар на тему „Економска знања“, затим  

семинар на тему трговине људима; Заштита од дискриминације; Медијација; Медијација 

у привредним споровима; Примена међународних стандарда људских права итд. Такође, 

поседује сертификате из области примене Закона о заштити узбуњивача у организацији 

Правосудне академије. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Ана Величковић 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. новембра 2018. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Величковић, корисника 

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

16. Сања Антић Милановић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Нишу. 
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Сања Антић Милановић је рођена 5. септембра 1976. године у Сокобањи. Основне 

студије завршила  је на Правном факултету Универзитета у Нишу 18. марта 2003. 

године. Правосудни испит је положила 4. јула 2007. године.  

Приправнички стаж обавила је у периоду од 8. октобра 2003. године до 8. октобра 

2005. године као адвокатски приправник. Дана 16. новембра 2007. године уписана је у 

Именик Адвокатске коморе Ниша. Адвокатуром се бавила до 24. новембра 2010. године. 

У периоду од 29. новембра 2010. године до 6. маја 2011. године радила је у Привредном 

друштву за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ д.о.о. Ниш, 

„Електродистрибуција Ниш“, на правним пословима. У  Вишем суду у Нишу засновала 

је радни однос на неодређено време 5. маја 2011. године, на радном месту судијског 

помоћника. Почев од 1. априла 2016. године ради као судијски помоћник у Апелационом 

суду у Нишу. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”. Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.  

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

Антић Милановић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Нишу. 

Кандидат Сања Антић Милановић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сање Антић Милановић, 

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

 

17. Радмила Крстић, судијски помоћник у Вишем суду у Нишу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Нишу. 

 

Радмила Крстић је рођена 6. јануара 1986. године у Нишу. Основне студије завршила  

је на Правном факултету Универзитета у Нишу 9. септембра 2009. године. Правосудни 

испит је положила 28. септембра 2012. године.  

Завршила је мастер академске студије права на Правном факултету Универзитета у 

Нишу 22. априла 2014. године, када је са одликом одбранила мастер рад „Начела и ток 

поступка извршења на непокретностима“. На истом факултету 2014. године уписала је и 

докторске академске студије права – ужа научна област, грађанско право. 

У Окружном суду у Нишу стицала је радно искуство, као приправник волонтер, у  

периоду од 23. новембра 2009. године до 31. децембра 2010. године, када је од 1. јануара 

2010. године наставила приправнички стаж као волонтер у Вишем суду у Нишу све до 5. 

маја 2011. године, када је засновала радни однос на радном месту судијског приправника 

у истом суду. Почев од 7. новембра 2012. године засновала је радни однос на радном 

месту судијског помоћника у Вишем суду у Нишу, где је била распоређена  на рад у 

Грађанском одељењу, у служби правне помоћи. Такође, обављала је и послове техничког 

секретара Билтена Вишег суда у Нишу. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  

Објавила је низ стручних радова као што су: „Тужба за утврђивање чињеница“ у 

Билтену судске праксе Вишег суда у Нишу 2017. године, затим „Одговорност јавног 

извршитеља за штету насталу у поступку извршења и обезбеђења“ у зборнику 

Копаоничке школе природног права „Правни живот“ 2017. године, затим „Теоријски и 

практични проблеми везани за остваривање права повериоца према наследницима 

дужника у парничном и извршном поступку“ у зборнику „Право и привреда“ 2017. 

године и др. 

Учесник је бројних обука, семинара и стручних усавршавања. Говори енглески и 

немачки језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Нишу и Апелационог суда у 

Нишу, кандидат Радмила Крстић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Нишу. 
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Кандидат Радмила Крстић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Радмиле Крстић, судијског 

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

 

 

 

 

 

18. Бети Лазаревић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Нишу. 

 

Бети Лазаревић је рођена 4. новембра 1980. године у Врању. Основне студије 

завршила  је на Правном факултету Универзитета у Београду 15. децембра 2006. године. 

Правосудни испит је положила 27. јануара 2010. године.  

Приправнички стаж обавила је као судијски приправник у Окружном суду у Врању 

почев од 1. марта 2007. године, односно од 1. јануара 2010. године у Вишем суду у 

Врању, све до 28. фебруара 2010. године, с тим што је од полагања правосудног испита 

27. јануара до 28. фебруара 2010. године радила као судијски приправник са положеним 

правосудним испитом. 

У Вишем суду у Врању, у периоду од 15. марта 2010. године до 8. јануара 2012. 

године, радила је у својству судијског помоћника, где је била распоређена на рад у 

Грађанском одељењу овог суда. Учествовала је у припреми, реферисању предмета и 

изради нацрта  судских одлука. 

Радни однос у Апелационом суду у Нишу засновала је 9. јануара 2012. године. 

Распоређена је на рад у Грађанско одељење, где је учествовала у припреми, реферисању 

предмета и изради нацрта судских одлука по жалбама на одлуке првостепеног суда у 

грађанским споровим, породичним споровима, рехабилтацији, одлука по захтеву за 

суђење у разумном року. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Познаје рад на рачунару и говори енглески 

језик. 

Објавила је низ стручних радова из области правних наука, те је коаутор научног 

рада „ Поверљивост података о личности – импликације на положај запослених са 

становишта судске праксе“, који је објављен у часопису „Право и привреда“ Удружења 

правника у привреди Србије. Учествовала је у изради билтена Апелационог суда у 

Нишу, у којем је је објавила више сентенци из области Грађанског права и на Intermex 

сајту, и то: „Реципроцитет као услов за стицање права својине страних физичких лица на 

стану у Републици Србији“, као и „Наследно право – непостојање алеоторности код 

уговора о доживотном издржавању“ објављене у Билтену Апелационог суда у Нишу 

1/2013 и др. 

Учесник је бројних обука, семинара и стручних усавршавања. 

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

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

Основног суда у Нишу. 

Кандидат Бети Лазаревић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бети Лазаревић, судијског 

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

 

19. Владимир Ракоњац, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Нишу. 
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Владимир Ракоњац је рођен 6. децембра 1975. године у Нишу. Основне студије 

завршио  је на Правном факултету Универзитета у Нишу 16. новембра 2004. године. 

Правосудни испит је положио 27. септембра 2008. године.  

Приправнички стаж обавио је као судијски приправник у Општинском суду у Нишу 

почев од 6. фебруара 2006. године до 26. септембра 2008. године. Након положеног 

правосудног испита 27. септембра 2008. године, наставио је са радом као судијски 

приправник са положеним правосудним испитом до 5. фебруара 2009. године, када је са 

радом наставио у адвокатској канцеларији.  

У Основном суду у Нишу засновао је радни однос 22. марта 2010. године на радном 

месту судијског помоћника, где је распосређен на рад у извршно одељење суда. У 

периоду од јула месеца 2010. године до марта 2016. године, био је распоређен на рад у 

ванпретресном кривичном већу, док је од марта 2016. године радио и у одељењу 

извршења казне. Поред наведених послова, крајем 2016. године поверени су му послови 

портпарола Основног суда у Нишу. Послове секретара Основног суда у Нишу обавља од 

5. јуна 2017. године. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је 

оценом „нарочито се истиче”. Говори енглески и француски језик. 

У периоду од 2010. године био је учесник великог броја семинара, предавања и  

саветовања. Такође, завршио је више специјализованих обука и добио више сертификата.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Нишу, Вишег суда у Нишу и 

Апелационог суда у Нишу, кандидат Владимир Ракоњац испуњава све услове који су 

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

Кандидат Владимир Ракоњац је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне 

судове и остварио је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ракоњац Владимира, 

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

 

20. Слађана Љубеновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Нишу. 

 

Слађана Љубеновић је рођена 18. новембра 1980. године у Приштини. Дипломирала 

је на Правном факултету Униврезитета у Нишу 10. децембра 2006. године. 

Правосудни испит је положила 5. јула 2010. године.  

У периоду од 21. марта 2007. године до 27. фебруара 2009. године обављала је 

послове судијског приправника волонтера у Окружном суду у Нишу. Након обављеног 

приправничког стажа засновала је радни однос у Дому за одрасла инвалидна лица у 

Дољевцу, на радном месту секретара установе, почев од 2. марта 2009. године закључно 

са 25. мартом 2010. године.  

У Апелационом суду у Нишу засновала је радни однос на радном месту судијског 

помоћника 1. августа 2011. године, где је до јуна 2016. године била распоређена на рад у 

Одељењу радних спорова. У периоду од 2014. године до 2016. године поред рада у већу 

била је ангажована на пословима у евиденцији судске праксе за радну материју. Од јуна 

2016. године обављала је послове судијског помоћника у већу Грађанског одељења, а 

распоредом послова судија и судијских помоћника за 2017. годину и 2018. годину 

распоређена је у Одељење судске праксе грађанског одељења. 

Аутор је сентенци под називом „Злоупотреба права“ објављене у Билтену 

Апелационог суда у Нишу бр. 2 од 2012. године и сентенци „Накнада штете из чл. 21 ст. 

1 тач. 1 Закона о обавезном осигурању“ и „Наследно право – трошкови сахрањивања 

пунолетног детета“ објављених у Билтену Апелационог суда у Нишу за 2017. годину 

Учесник је бројних обука, семинара и стручних усавршавања. У том смислу, 

учествовала је у радионици о начину коришћења судске праксе из базе Европског суда за 

људска права на српском језику и интерактивне студије примера из праксе ЕСЉП. 
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Такође, учествовала је и на семинару „Судска сарадња у грађанским стварима ЕУ“ и др. 

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

истиче”.  

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

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

Основног суда у Нишу. 

Кандидат Слађана Љубеновић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Слађане Љубеновић, 

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

 

21. Николина Маринковић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Нишу. 

 

Николина Маринковић је рођена 5. априла 1986. године у Врању. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 23. јануара 2010. године. 

Правосудни испит је положила 29. новембра 2013. године.  

Приправнички стаж обавила је као адвокатски приправник до 7. маја 2012. године, а 

потом као судијски приправник у Основном суду у Нишу, почев од 7. маја 2012. до 28. 

новембра 2013. године. Након положеног правосудног испита 29. новембра 2013. године, 

наставила је са радом као судијски приправник са положеним правосудним испитом до 

2. фебруара 2014. године. Почев од 3. фебруара 2014. године засновала је радни однос на 

радном месту судијског помоћника у Основном суду у Нишу, где је  распоређена на рад 

у оставинско одељење суда. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена 

је оценом „нарочито се истиче”, док је за 2015. годину остала неоцењена због рада на 

одређено време. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. Учесник је бројних 

обука, семинара и стручних усавршавања.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Нишу, Вишег суда у Нишу и 

Апелационог суда у Нишу, кандидат Николина Маринковић испуњава све услове који су 

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

Кандидат Николина Маринковић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Николине 

Маринковић, судијског помоћника у Основном суду у Нишу, за судију Основног суда у 

Нишу. 

 

22. Ивана Д. Младеновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Нишу. 

 

Ивана Д. Младеновић је рођена 12. марта 1983. године у Крушевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 6. септембра 2008. године. По 

завршетку основних студија уписала је докторске академске студије на Правном 

факултету Универзитета у Нишу. Правосудни испит је положила 23. јуна 2011. године.  

Приправнички стаж обавила је као судијски приправник у Општинском суду у Нишу 

почев од 2. фебруара 2009. године, односно од 1. јануара 2010. године у Основном суду у 

Нишу све до 22. јуна 2011. године, када је од дана полагања правосудног испита 23. јуна 

2011. године наставила да ради у истом суду као судијски приправник са положеним 

правосудним испитом све до 21. новембра 2011. године. У периоду од 22. новембра 2011. 

године до 30. децембра 2016. године радила је као судијски помоћник у Основном суду у 

Нишу. Почев од 31. децембра 2016. године ради  као судијски помоћник у Апелационом 
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суду у Нишу. Од заснивања радног односа на радном месту судијског помоћника 

обављала је послове у кривичној, парничној, извршној, ванпарничној материји. 

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

истиче”.  

         Познаје рад на рачунару. Говори енглески језик, служи се руским и шпанским 

језиком. Учесник је бројних обука, семинара и стручних усавршавања. Коаутор је 

Истраживачког пројекта – Доступност објеката установа од јавног значаја особама са 

инвалидитетом. 

        Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат Ивана Д. 

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

Основног суда у Нишу. 

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

судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Д. 

Младеновић, судијског помоћника у Апелационом суду у Нишу, за судију Основног суда 

у Нишу. 

 

23. Иван Милојић, судијски помоћник у Привредном суду у Зајечару, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Нишу. 

 

Иван Милојић је рођен 14. маја 1984. године у Књажевцу. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Нишу 17. септембра 2010. године. Правосудни 

испит је положио 31. јануара 2014. године.  

Након завршеног факултета, у периоду од 3. новембра 2010. године до 4. јула 2012. 

године, радио је у Основном суду у Зајечару, у Судској јединици у Књажевцу као 

судијски приправник волонтер, а потом је у истом суду почев од 5. јула 2012. године 

засновао радни однос на одређено време као судијски приправник. У Основном суду у 

Књажевцу наставио је приправнички стаж почев од 1. јануара 2014. године, где је након 

положеног правосудног испита наставио са радом у својству приправника са положеним 

правосудним испитом све до 30. јуна 2015. године.  

Почев од 1. јула 2015. године, Иван Милојић преузет је у радни однос од стране 

Привредног суда у Зајечару, а потом је на основу решења председника Привредног суда 

у Зајечару V Су 33/2016-2/4 од 26. јануара 2016. године, распоређен на радно место 

секретара суда почев од 1. фебруара 2016. године. За остварене резултате рада у 2015, 

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

Учесник је бројних саветовања под окриљем Правосудне академије и Привредног 

апелационог суда у области привредних спорова и извршења, као и годишњих 

саветовања судова. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Зајечару и Привредног 

апелационог суда, кандидат Иван Милојић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Нишу. 

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

остварио је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивана Милојића, судијског 

помоћника у Привредном суду у Зајечару, за судију Основног суда у Нишу. 

 

24. Јелена Миленковић Вуковић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Нишу. 

 

Јелена Миленковић Вуковић је рођена 2. маја 1983. године у Београду. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 24. октобра 2007. 
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године. По завршетку основних студија уписала је докторске академске студије на 

Правном факултету Универзитета у Нишу. Правосудни испит је положила 1. октобра 

2010. године.  

  Приправнички стаж је започела 2008. године у Општинском суду у Нишу као 

судијски приправник – волонтер, да би почев од 1. априла 2009. године у истом суду 

засновала радни однос на одређено време на радном месту судијског приправника. 

Приправнички стаж је од 1. јануара 2010. године наставила у Основном суду у Нишу, све 

до 30. септембра 2010. године. У истом суду, почев од 9. новембра 2010. године, 

засновала је радни однос на радном месту судијског помоћника судске управе на 

пословима разматрања притужби и предстваки странака. Почев од 10. новембра 2016. 

године распоређена је на радно место секретара суда Основног суда у Нишу. За 

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

истиче”, док је за 2017. годину неоцењена због породиљског одсуства. Познаје рад на 

рачунару и говори енглески језик.  

Објавила је низ научноистраживачких радова из области правне струке, као што су 

Сексуално насиље над децом: неки од криминолошких и кривичноправних аспекта; 

Насиље у Србији- узроци, облици, последице и друштвене реакције, Зборник радова; 

затим Криминална виктимизација деце, Зборник радова студената докторских студија 

права, Правни факултет Универзитета у Нишу 2014. године; Криминилошки и 

кривичноправни аспект инцеста, Зборник радова Нова научна едукативна мисао 5/2013 

године, Номотехнички центар Београд, 2013. године; Деца као жртве насиља у породици, 

Зборник радова Нова научна едукативна мисао 2/2014 године, Номотехнички центар 

Београд, 2014. године и др. 

Учествовала је на следећим научно стручним скуповима, као што су: научно стручни 

скуп са међународним учешћем 2014. године; Саветовање српског удружења за 

кривичноправну теорију и праксу 2015. године. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Нишу, Вишег суда у Нишу и 

Апелационог суда у Нишу, кандидат Јелена Миленковић Вуковић испуњава све услове 

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

Кандидат Јелена Миленковић Вуковић је 14. јуна 2018. године полагала испит за 

основне судове и остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Миленковић Вуковић, 

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

25. Ива Поповић Кнежевић, судијски помоћник у Вишем суду у Нишу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Нишу. 

 

Ива Поповић Кнежевић je рођена 27. марта 1986. године у Нишу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 24. октобра 2007. године. 

Правосудни испит је положила 26. септембра 2014. године.  

Приправнички стаж обавила је у периоду од 23. марта 2012. године до 1. септембра 

2014. године у Вишем суду у Нишу као судијски приправник – волонтер.  У истом суду, 

почев од 1. октобра 2014. године засновала је радни однос на радном месту судијског 

помоћника. Као судијски помоћник, распоређена је на рад у кривично одељење суда. 

Почев од 2. јула 2016. године обављала је послове портпарола суда. За остварене 

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

2015. годину остала неоцењена због радног односа на одређено време. Говори енглески и 

немачки језик. 

Објавила је низ радова из области правне струке, као што су „Значај права пореских 

обвезника у савременој пореској држави“, Студентска ревија за привредно право; 

„Пореска утаја у нашем праву“, Зборник радова Правног факултета у Нишу. Затим, један 
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је од коаутора истраживачког пројекта „Пружање бесплатне правне помоћи у граду 

Нишу“ и др. 

Учесник је бројних саветовања, као што су саветовање Српског удружења за 

кривичноправну теорију и праксу на тему „Европске интеграције и казнено 

законодавство, 2017. године, затим Друга међународна конференција „Друштвене 

девијације“, 2017. године; „Промоција, оснаживање посредовање (медијације) и 

упућивање предмета на медијацију, 2017. године и др.  

Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Нишу и Апелационог суда у 

Нишу, кандидат Ива Поповић Кнежевић испуњава све услове који су прописани Законом 

о судијама за избор судије Основног суда у Нишу. 

Кандидат Ива Поповић Кнежевић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иве Поповић 

Кнежевић, судијског помоћника у Вишем суду у Нишу, за судију Основног суда у Нишу. 

 

 

 

26. Тијана Цуцкић, помоћник Војног правобраниоца, предлаже за избор судије за 

Основни суд у Нишу. 

 

Тијана Цуцкић je рођена 31. августа 1978. године у Гњилану. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 24. децембра 2003. године. 

Правосудни испит је положила 30. јуна 2007. године.  

Приправнички стаж обавила је у Министраству одбране, Дирекцији за имовинско 

правне послове, Одељење у Нишу, на пословима из надлежности Војног 

правобранилаштва. 

Након положеног правосудног испита, засновала је радни однос на неодређено време 

у напред поменутом органу, најпре на месту самосталног референта у периоду од 2007. 

године до 2009. године, затим у периоду од 2010. до 2015. године на месту заступника 

Министрства одбране, а од 2015. године на месту помоћника Војног правобраниоца. 

Током рада бавила се заштитом имовинских права и интереса Републике Србије у 

погледу средства и имовине коју користе Министарство одбране и Војска Србије; 

предузимање правних радњи и коришћење правних средстава пред судовима опште и 

посебне надлежности и другим органима у свим фазама поступка, покретање поступка за 

оцену уставности и законитости прописа и општих аката; истицање имовинско-правног 

захтева у кривичним предметима, где је оштећена страна у поступку Војска Србије и др. 

Познаје рад на рачунару и говори руски и енглески језик.Учесник је бројних обука, 

семинара и стручних усавршавања. 

Према мишљењу Заменика војног правобраниоца кандидат Тијана Цуцкић је стручна, 

оспособљена и достојна за обављање судијске функције, те испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Нишу 

Кандидат Тијана Цуцкић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тијане Цуцкић, помоћника 

Војног правобраниоца, за судију Основног суда у Нишу. 

 

27. Немања Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Нишу. 
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Немања Јовановић је рођен 20. јануара 1984. године у Прокупљу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 12. новембра 2010. године. 

Правосудни испит је положио 27. јуна 2014. године.  

Приправнички стаж је започео као приправник волонтер од 1. фебруара до 6. маја 

2012. године у Вишем суду у Прокупљу, а затим је засновао радни однос на одређено 

време од 7. маја 2012. године на радном месту судијског приправника у Основном суду у 

Нишу. Након положеног правосудног испита наставио је са радом у истом суду као 

судијски приправник са положеним правосудним испитом све до 15. јануара 2015. 

године. Почев од 16. јануара 2015. године засновао је радни однос на радном месту 

судијског помоћника у Основном суду у Нишу. Током рада био је распоређен на рад у 

одељење радних спорова, а потом у извршно одељење овог суда. У периоду од 2015. до 

2017. године послове судијског помоћника обављао је у парничном одељењу Основног 

суда у Нишу. Почев од 2017. године распоређен је на рад у одељење за извршење 

кривичних санкција. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењен је 

оценом „нарочито се истиче”, док је за 2015. годину неоцењен због рада на одређено 

време. Говори енглески језик. 

Учесник је великог броја семинара као што је округли сто одржан у Нишу 11. марта 

2016. године на тему „Спорна питања из области Закона о облигационим односима“, 

затим округли сто одржан у Нишу 3. новембра 2017. године на тему „Уставне измене – 

полазне основе за успешну реформу правосуђа“ и др. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Нишу, Вишег суда у Нишу и 

Апелационог суда у Нишу, кандидат Немања Јовановић испуњава све услове који су 

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

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

и остварио је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Немање Јовановића, 

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

 

28. Дијана Перић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Нишу. 

Дијана Перић је рођена 24. априла.1986. године у Панчеву. Основне студије завршила  

је на Правном факултету Универзитета у Београду 16. децембра 2009. године, а затим је 

на истом факутету 10. септембра 2012. године завршила и мастер академске студије 

другог степена и тиме стекла академски назив мастер правник из уже пословноправне 

научне области. Правосудни испит је положила 20. децембра 2012. године. У периоду од 

фебруара до децембра 2010. године радила је као приправник волонтер у Основном суду 

у Панчеву, а затим је засновала радни однос као секретар на Стоматолошком факултету 

у Панчеву. Радни однос у Вишем суду у Београду засновала је као приправник у јануару 

2012. године, где је након положеног правосудног испита 20. децембра 2012. године 

наставила са радом као судијски приправник са положеним правосудним испитом све до 

октобра 2013. године када је у истом суду засновала радни однос на радном месту 

судијског помоћника.  Почев од 1. фебруара 2015. године засновала је радни однос на 

одређено време, као корисник почетне обука на Правосудној академији у Београду. Као 

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

тужилаштво и прекршаје. Дана 6. јула 2017. године успешно је положила завршни испит 

на Правосудној академији. Говори енглески и немачки језик. 

Учесник је бројних обука, семинара и стручних усавршавања, па је тако 2008. и 2016. 

године била у студијској посети Савету Европе и Европском суду за људска права у 

Стразбуру, присуствовала је одржавању семинара „Примена антидискриминационог 

законодавства у Републици Србији“; семинару „Примена закона о заштити узбуњивача“, 

семинара „Увод у права интелектуалне својине“ и др. 
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Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Дијана Перић 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. новембра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Дијане Перић, корисника 

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

29. Марија Марковић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Нишу. 

 

Марија Марковић је рођена 27. новембра 1981. године у Нишу. Основне студије 

завршила  је на Правном факултету Универзитета у Београду 21. септембра 2007. године. 

Правосудни испит је положила 1. октобра 2010. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Нишу, где је била волонтер 

приправник у периоду од фебруара 2008. године до 1. априла 2009. године, када је 

засновала радни однос као судијски приправник, с тим да је од положеног правосудног 

испита радила као приправник са положеним правосудним испитом до 7. новембра 2011. 

године. Почев од 8. новембра 2011. године засновала је радни однос у Основном суду у 

Нишу на радном месту судијског помоћника, када је распоређена на рад у извршно 

одељење суда, а од 2015. године посао наставља да обавља у КВ већу, где је радила на 

припреми предмета, реферисању и изради нацрта одлука. У свом раду стекла је искуство 

и у парничној материји. За остварене резултате рада у 2015. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”, док је за 2016. годину и 2017. годину неоцењена услед 

породиљског одсуства.  

Говори енглески и немачки језик. Учесник је бројних обука, семинара и стручних 

усавршавања.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Нишу, Вишег суда у Нишу и 

Апелационог суда у Нишу, кандидат Марија Марковић испуњава све услове који су 

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

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

и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Маријe Марковић, 

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

 

30. Јелена Николић Стошић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Нишу. 

 

Јелена Николић Стошић је рођена 22. октобра 1982. године у Врању. Основне студије 

завршила  је на Правном факултету Универзитета у Нишу 13. фебруара 2007. године. 

Правосудни испит је положила 27. јануара 2010. године.  

У периоду од 15. јуна 2007. године до 5. марта 2010. године радила је као адвокатски 

приправник. 

Дана 22. марта 2010. године засновала је радни однос на одређено време на радном 

месту судијског помоћника у Основном суду у Нишу, где је током рада била распоређена 

на рад у извршном одељењу, затим у кривичном одељењу суда. Од јула 2015. године 

распоређена је на послове у одељењу судске праксе, а од 2016. године и у одељење за 

примену Закона о заштити права на суђење у разумном року. За остварене резултате рада 

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

неоцењена због породиљског одсуства. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески. Учесник је бројних обука, семинара и 

стручних усавршавања.  
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Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Нишу, Вишег суда у Нишу и 

Апелационог суда у Нишу, кандидат Јелена Николић Стошић испуњава све услове који 

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

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

судове и остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Николић Стошић, 

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

31. Валентина Станковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предлаже се за избор судије за Основни суд у Нишу. 

 

Валентина Станковић је рођена 10. маја 1983.  године у Нишу. Основне студије 

завршила  је на Правном факултету Универзитета у Нишу 16. децембра 2009. године. 

Правосудни испит је положила 27. јуна 2014. године.  

Дана 7. маја 2012. године засновала је радни однос у Основном суду у Нишу на 

радном месту судијског приправника, где је обављала послове предвиђене Програмом 

обуке судијских приправника. 

Након положеног правосудног испита 27. јуна 2014. године, у истом суду 

распоређена је на рад  као судијски приправник са положеним правосудним испитом све 

до 31. јануара 2015. године, када је споразумно раскинула радни однос на одређено 

време, ради уписа на Правосудну академију. Почев од 1. фебруара 2015. године 

засновала је радни однос на одређено време, као корисник почетне обуке на Правосудној 

академији у Београду. Као корисник почетне обуке прошла је кроз парнично одељење, 

кривично одељење, тужилаштво и прекршаје. Дана 6. јула 2017. године успешно је 

положила завршни испит на Правосудној академији. 

Говори енглески језик и познаје рад на рачунару. 

Учесник је бројних обука и семинара у организацији Правосудне академије и OSCE, 

као што су: Примена Закона о парничном поступку – округли сто; Породични закон - 

округли сто; Примена закона о заштити узбуњивача; Обрада института менице, Примена 

закона о раду; Спорови из облигационих односа итд.  

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Валентина Станковић 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. новембра 2018. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Валентине Станковић, 

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

32.  Мира Павловић, судијски помоћник у Основном суду у Алексинцу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Алексинцу. 

Мира Павловић је рођена 1. априла 1975. године у Књажевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 2003. године. Правосудни 

испит је положила 26. фебруара 2010. године.  

Дана 1. децембра 2005. године засновала је радни однос на одређено време у трајању 

од три године у Општинском суду у Сокобањи на месту судијског приправника. Након 

положеног правосудног испита, 22. марта 2010. године засновала је радни однос на 

одређено време у Основном суду у Нишу као судијски сарадник, да би 1. новембра 2011. 

године засновала радни однос на неодређено време. Дана 11. јуна 2012. године стекла је 

звање вишег судијског сарадника. У периоду од 22. марта 2010. године до 31. децембра 

2012. године радила је у ванпарничном одељењу. Од 1. јануара 2013. године обављала је 

послове у одељењу Судске управе на месту сарадника извршења кривичних санкција. Од 
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1. јануара 2014. године, засновала је радни однос у Основном суду у Алексинцу на 

неодређено време, на радном месту вишег судијског сарадника у одељењу Судске 

управе, где обавља послове на припреми и изради одлука ванрасправног кривичног већа, 

припрему одлука о испуњености услова за условни отпуст осуђених лица, послове 

извршења кривичних санкција и поступање по притужбама на рад судија у кривичним 

предметима. Такође, обавља послове портпарола суда, уређује ВЕБ страницу суда као и 

послове у Инфо служби Основног суда у Алексинцу 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 обука, поседује Сертификат о завршеној 

специјализованој обуци према програму Правосудне академије у вези Закона о 

спречавању насиља у породици. 

Познаје рад на рачунару, говори енглески језик.   

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Алексинцу, Вишег суда у 

Нишу и Апелационог суда у Нишу, кандидат Мира Павловић испуњава све услове који 

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

Кандидат  Мира Павловић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове 

и остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мире Павловић, судијског 

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

33. Биљана Божовић, судијски помоћник  у Апелационом суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крагујевцу. 

Биљана Божовић je рођена 27. априла 1980. године у Крагујевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 27. маја 2008. године. 

Правосудни испит је положила 28. септембра 2011. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Крагујевцу од 7. октобра 2009. 

године до 6. априла 2011. године. Након положеног правосудног испита од 1. новембра 

2011. године засновала је радни однос на одређено време у Апелационом суду у 

Крагујевцу, као судијски помоћник, у звању саветник, у грађанском одељењу. Од  25. 

марта 2013. године, примљена је у радни однос на неодређено време у истом суду, као 

судијски помоћник у звању саветник. Од 1. априла 2016. године распоређена је на место 

судијског помоћника у звању самосталног саветника. Од заснивања радног односа у 

Апелационом суду у Крагујевцу распоређена је у грађанском одељењу. За остварене 

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

Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. 

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат 

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

судије Основног суда у Крагујевцу. 

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

и остварила је оцену  пет. 

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

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Биљане Божовић, судијског 

помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу, за судију Основног суда у Крагујевцу. 

34. Јелена Дамљановић, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крагујевцу.  

Јелена Дамљановић је рођена 25. августа 1979. године у Горњем Милановцу. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2005. године. 

Правосудни испит је положила 23. септембра 2009. године.  
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Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 1. јуна 

2007. године до полагања правосудног испита. Од 1. фебруара 2010. године, засновала је 

радни однос у Основном суду у Крагујевцу, на радном месту судијски помоћник на 

одређено време до 15. маја 2011. године, у ком периоду је била распоређена у 

ванпарничној и извршној материји. Од 16. маја 2011. године до 2. јуна 2013. године, 

засновала је радни однос на неодређено време у истом суду. Од 3. јуна 2013. године, 

распоређена је на радно место секретара Основног суда у Крагујевцу, а од 1. јануара 

2017. године обавља и послове портпарола суда. За остварене резултате рада у 2015., 

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

Учесник је бројних семинара и обука које је организовала  Правосудна академија.  

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

Крагујевцу, кандидат Јелена Дамљановић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Крагујевцу. 

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

судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Дамљановић, 

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

Крагујевцу. 

 

35. Драган Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крагујевцу. 

 

        Драган Јовановић je рођен 6.септембра 1982. године у Крагујевцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2007. године. Правосудни 

испит је положио 3. јула 2012. године.  

        Након завршеног факултета најпре је радио у Националној служби за запошљавање-

Филијала Крагујевац у периоду од 2007. до 2009. године, на пословима саветника за 

запошљавање. Од 2. јула 2010. године до 7. октобра 2010. године, био је у радном односу 

у Основној школи ,,Радоје Домановић”, на правним пословима. Приправнички стаж 

обавио је у Основном суду у Крагујевцу од 15.октобра 2011. године до 2. јула 2012. 

године. Након положеног правосудног испита, од 15. јула 2012. године до  22. маја 2013. 

године, засновао је радни однос у Основном суду у Крагујевцу, на радном месту 

судијски сарадник на одређено време. Од 23. маја 2013. године, засновао је радни однос 

на неодређено време у истом суду и распоређен на пословима судијског помоћника-

вишег стручног сарадника. Од заснивања радног односа у Основном суду у Крагујевцу, 

најпре је био распоређен у кривичној материји од јула 2012. године до јануара 2016. 

године, када је распоређен у парнично одељење. За остварене резултате рада у 2015, 

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

        Учесник је бројних семинара и обука које је организовала  Правосудна академија ( 

из области медијског права, заштите од насиља у породици, итд.) и поседује сертификате 

о завршеним обукама.  

        Одлично познаје рад на рачунару.    

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

Крагујевцу, кандидат Драган Јовановић испуњава све услове који су прописани Законом 

о судијама за избор судије Основног суда у Крагујевцу. 

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

и остварио је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Драгана Јовановића, 

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

Крагујевцу. 
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36. Мила Лазић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Крагујевцу. 

 

            Мила Лазић je рођена 8.децембра 1982. године у Ужицу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 31. марта 2010. године. 

Правосудни испит је положила 28. фебруара 2013. године.  

           Након завршених студија, најпре је била запослена у ,,Другој крагујевачкој 

гимназији”, на радном месту секретара школе у периоду од 18. јануара 2011. године до 

11. јула 2011. године.  Приправнички стаж обавила је у Вишем суду у Крагујевцу у 

периоду од 19.марта 2012. године до 1. марта 2013. године, у својству приправника-

волентара. Од 1. октобра 2014. године, засновала је радни однос у Апелационом суду у 

Крагујевцу на одређено време, као судијски помоћник. Од 15. јануара 2018. године, у 

истом суду постала је виши судијски сарадник на одређено време. За остварене резултате 

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

није оцењена имајући у виду да је била у радном односу на одређено време.  Познаје рад 

на рачунару и говори француски језик.    

           Према мишљењу седнице свих судија Апелациног суда у Крагујевцу, кандидат 

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

Основног суда у Крагујевцу. 

         Кандидат Мила Лазић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Миле Лазић, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Кргаујевцу, за судију Основног суда у 

Крагујевцу. 

 

37. Марија Лекић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крагујевцу. 

 

        Марија Лекић je рођена 6.августа 1974. године у Крагујевцу. Основне студије 

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

Правосудни испит је положила 3. априла 2009. године. 

         Приправнички стаж обавила је у Окружном суду у Крагујевцу у периоду од 1. 

децембра 2003. године до 1. децембра 2006. године. Након положеног правосудног 

испита,  од 15. септембра 2009. године до 15. децембра 2009. године засновала је радни 

однос на одређено време у Окружном суду у Крагујевцу у својству судијског помоћника, 

где је радила нацрте другостепених судских одлука у већу грађанског одељења. Од 25. 

јануара 2010. године, засновала је радни однос у Апелационом суду у Крагујевцу на 

одређено време, као судијски помоћник у Одељењу судске праксе у грађанској материји, 

где обавља и послове секретара редакције Билтена судске праксе Апелационог суда у 

Крагујевцу за грађанску материју. Такође, обавља и одређене послове у Судској управи 

по наредби председника суда као и нацрте решења по захтевима за изузеће. Од 18. 

јануара 2011. године засновала је радни однос не неодређено време У Апелационом суду 

у Кргаујевцу у својству судијског сарадника, а од 10. новембра 2011. године у својству 

вишег судијског сарадника. За остварене резултате рада у 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. и 2016. годину није оцењена јер се налазила 

на породиљском одсуству.   

        Учесник је бројних семинара и обука у организацији  Правосудне академије  и 

поседује сертификат из области примене Закона о заштити узбуњивача.  

        Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат 

Марија Лекић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Крагујевцу. 
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        Кандидат Марија Лекић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Лекић, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу, за судију Основног суда у 

Крагујевцу. 

 

38. Ивана Лековић Блажевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крагујевцу.  

 

        Ивана Лековић Блажевић је рођена 8. фебруара 1985. године у Јагодини. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 1. марта 2010. 

године. Правосудни испит је положила 28. марта 2014. године.  

        Дана 4. маја 2010. године, примљена је на рад у основни суд у Крагујевцу, без 

заснивања радног односа, ради оспособљавања за самостални рад у струци и стицање 

услова за полагање правосудног испита. Дана 15. октобра 2011. године, примљена је на 

рад у Основном суду у Крагујевцу, као судијски приправник на одређено време у 

трајању од три године. Током трајања приправничког стажа, била је распоређена у свим 

одељењима суда-парничном, истражном, кривичном, ванпарничном и извршном 

одељењу. Након положеног правосудног испита, у периоду од 17. априла 2014. године до 

26. маја 2014. године, обављала је самосталну адвокатску делатност при Адвокатској 

комори у Крагујевцу. Дана 27. маја 2014. године, засновала је радни однос у Основном  

 

 

 

суду у Крагујевцу, на одређено време на радном месту судијског помоћника, где је 

распоређена у грађанском одељењу и израђивала нацрте судских одлука. У периоду од 

маја 2014. године до фебруара 2016. године, поред рада у Парничној материји, радила је 

и нацрте одлука у породичним споровима, а од фебруара 2015, године, радила је поред 

наведеног и одговоре на притужбе и ургенције и решења о изузећу и искључењу судија, 

а од јануара 2016. године до марта 2017. године, и нацрте одлука у радним споровима и 

нацрте одлука у ванпарничном поступку по приговору ради заштите права на суђење у 

разумном року. Од 1. марта 2017. године, засновала је  радни однос на одређено време  у 

Вишем суду у Крагујевцу, на радном месту вишег судијског помоћника-самосталног 

саветника, где је распоређена  у грађанском одељењу, у већу које одлучује у жалбеном 

поступку где  израђује нацрте другостепених одлука. За остварене резултате рада у 2016. 

и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. годину није 

оцењена јер се налазила у радном односу на одређено време.        

Похађала је обуку на тему примене Закона о извршењу и обезбеђењу. Познаје рад на 

рачунару,  говори енглески и немачки језик. 

       Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Крагујевцу и Апелационог суда 

у Крагујевцу, кандидат Ивана Лековић-Блажевић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Крагујевцу. 

        Кандидат Ивана Лековић Блажевић је 14. јуна 2018. године полагала испит за 

основне судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Лековић-

Блажевић, судијског помоћника у Вишем суду у Крагујевцу, за судију Основног суда у 

Крагујевцу. 

 

39. Марија Милосављевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крагујевцу.  
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        Марија Милосављевић је рођена 16. августа 1978. године у Крагујевцу. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2005. године. 

Правосудни испит је положила 24. априла 2008. године.  

         Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 10. 

октобра 2005. године до 10. октобра 2007. године. Након положеног правосудног испита, 

од 19. јануара 2009. године до 24. априла 2013. године, била је у радном односу у 

Републичком фонду за здравствено осигурање, на радном месту самостални стручни 

сарадник за уговарање здравствене заштите-надзорник осигурања. Од 25.априла 2013. 

године, засновала је радни однос у Вишем суду у Крагујевцу на неодређено време, на 

радном месту виши судијски сардник-самостални саветник у кривичном одељењу. Није 

оцењивана у 2015., 2016., и 2017. години, због породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета.   

       Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Крагујевцу и Апелационог суда 

у Крагујевцу, кандидат Марија Милосављевић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Крагујевцу. 

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

судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије 

Милосављевић, судијског помоћника у Вишем суду у Крагујевцу, за судију Основног 

суда у Крагујевцу. 

 

 

 

 

 

           

40. Јелена Павловић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крагујевцу.  

 

        Јелена Павловић је рођена 4. фебруара 1979. године у Крагујевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 11. јуна 2006. године. 

Правосудни испит је положила 30. априла 2009. године.  

         Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 5. 

новембра 2007. године до 9. октобра 2008. године. Након положеног правосудног испита, 

уписала се у Адвокатску комору у Крагујевцу и адвокатуром се бавила од 1. јула 2009. 

године до 4. марта 2010. године. Од 10. марта 2010. године засновала је радни однос у 

Апелационом суду у Крагујевцу, на радном месту судијски помоћник на одређено време 

до 18. јануара 2011. године када је у истом суду примљена у радни однос на неодређено 

време. Дана 1. августа 2011. године распоређена је на радно место виши судијски 

сарадник са звањем самостални саветник. Од заснивања радног односа у Апелационом 

суду у Крагујевцу све време је била распоређена у парничном одељењу. За остварене 

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

       Добро познаје рад на рачунару и одлично говори енглески језик.  

       Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат 

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

судије Основног суда у Крагујевцу. 

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

и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Павловић, 

судијског помоћника у Апелацином суду у Крагујевцу, за судију Основног суда у 

Крагујевцу. 
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41. Ана Вељовић Стошић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крагујевцу.  

 

        Ана Вељовић Стошић је рођена 12. септембра 1982. године у Крагујевцу. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 25. марта 2008. 

године. Правосудни испит је положила 29. марта 2011. године.  

         Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 25. 

децембра 2009. године до 12. маја 2010. године. Након положеног правосудног испита, 

од 5. априла 2011. године засновала је радни однос у Вишем суду у Крагујевцу, на 

радном месту судијски сарадник на одређено време, где је обављала послове судијског 

помоћника у другостепеном већу грађанског одељења и била активно укључена у израду 

нацрта судских одлука, одлука о дозвољености правног лека, припремању предмета за 

седницу већа. Активно је била укључена у израду бројних сентенци у области грађанске 

материје, у рад судске праксе, као и у израду Билтена Вишег суда у Крагујевцу. У 

периоду од маја месеца до септембра 2012. године, обављала је и послове секретара 

Вишег суда у Крагујевцу, сачињавала записнике о састанцима, обрађивала притужбе 

странака и друге послове. Од 5. јула 2012. године у истом суду распоређена је на радно 

место виши судијски сарадник на неодређено време. Од 19. марта 2014. године, 

распоређена је у кривично одељење, где је израђивала нацрте првостепених кривичних 

одлука, а од 19. новембра 2014. године, у Ванпретресно веће Вишег суда у Крагујевцу. 

Од фебруара месеца 2016. године укључена је и у израду нацрта судских Кж2 одлука, у 

оквиру другостепеног већа кривичног одељења, као и на пословима извршења 

кривичних санкција.  За остварене резултате рада у 2015. и 2016. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”, док у 2017. години није оцењена због породиљског 

одсуства.  

         Познаје рад на рачунару, служи се енглеским језиком.       

       Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Крагујевцу и Апелационог суда 

у Крагујевцу, кандидат Ана Вељовић Стошић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Крагујевцу. 

        Кандидат Ана Вељовић Стошић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Вељовић 

Стошић, судијског помоћника у Вишем суду у Крагујевцу, за судију Основног суда у 

Крагујевцу. 

 

       42.  Светлана Симовић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Крагујевцу.  

 

        Светлана Симовић је рођена 21. јуна 1975. године у Крагујевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 4. јуна 2007. године. 

Правосудни испит је положила  26. фебруара 2010. године.  

         Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 7. 

септембра 2007. године до 7. септембра 2009. године. Након положеног правосудног 

испита, 23. марта 2010. године засновала је радни однос у Вишем суду у Крагујевцу на 

радном месту судијски помоћник на неодређено време, где је била распоређена у 

кривичном одељењу и израђивала нацрте првостепених судских одлука као и у 

кривичном ванрасправном већу, и истовремено ангажована у редакцији Билтена судске 

праксе из кривичне материје. Од 2012. године обавља послове секретара Вишег суда у 

Крагујевцу, а од почетка 2013. године и послове портпарола суда. У оквиру послова 

секретара суда израђује нацрте нормативних аката, израђује одлуке по поднетим 

захтевима за изузеће, припрема акте о правима запослених из радног односа, припрема 
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одговоре по притужбама странака, захтевима за приступ информацијама од јавног 

значаја и друге послове. Као портпарол суда припрема конференције за медије и даје 

изјаве за медије о питањима која се односе на рад суда. Такође је учествовала у раду 

великог броја радионица одржаних у организацији Правосудне академије. У току 2013. 

године стекла је Сертификат за службеника за јавне набавке од стране Управе за јавне 

набавке и као секретар суда обављала послове јавних набавки за Виши суд у Крагујевцу. 

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

истиче”.     

       У 2017. години завршила је мастер студије на Правном факултету Универзитета у 

Београду, смер јавно-правни, под-модул  Еколошко право, где је положила све 

програмом предвиђене испите са просечном оценом 10 и одбранила мастер рад на тему 

,,Карактеристике кривично-правне заштите животне средине“.       

         Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Крагујевцу и Апелационог суда 

у Крагујевцу, кандидат Светлана Симовић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Крагујевцу. 

        Кандидат Светлана Симовић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Светлане Симовић, 

судијског помоћника у Вишем суду у Крагујевцу, на радном месту секретара суда, за 

судију Основног суда у Крагујевцу. 

 

       43. Марија Чампаревић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крагујевцу.  

 

        Марија Чампаревић је рођена 27. августа  1978. године у Крагујевцу. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2. октобра 2002. 

године. Правосудни испит је положила 1. јула 2005. године.  

         Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 15. 

октобра 2002. године до 15. октобра 2004. године. Након положеног правосудног испита, 

18. јануара 2006. године, засновала је радни однос у Окружном суду Крагујевцу на 

радном месту судијски сарадник на одређено, а потом на неодређено време од 15. марта 

2007. године, где је радила све до 31. децембра 2009. године. Као судијски сарадник била 

је распоређена у кривичном ванпретресном већу, судској управи, а једно време и у 

другостепеном кривичном већу. Звање вишег судијског сарадника стекла је 23. јануара 

2008. године. Од 1. јануара 2010. године, распоређена је у Апелацином суду у Крагујевцу 

као виши судијски сарадник, на радном месту секретар суда. Поред послова секретара 

суда обављала је и послове менаџера суда. Као секретар суда радила је нацрте 

различитих општих и појединачних аката, који се односе на уређивање унутрашње 

организације суда, поступала по притужбама, сачињавала записнике са седница судија, 

израђивала нацрте свих решења која се односе на регулисање радно-правних односа, 

судија и запослених у суду, вршила анализу свих врста статистичких извештаја који се 

односе на рад суда и судија. Учествовала је у спровођењу Акционог плана за решавање 

вишка запослених у циљу спровођења рационализације у правосудним органима у 2007, 

2008 и 2009. години, као и у раду бројних комисија на нивоу суда. Одлуком Комисије 

Високог савета судства за вредновање рада судија и председника судова, као секретар 

суда, одређена је за секретара комисије Апелационог суда у Крагујевцу за спровођење 

поступка вредновања и утврђивања оцене рада судија и председника виших судова са 

подручја Апелационог суда у Крагујевцу. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. 

години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док у 2015. години није оцењена због 

породиљског одсуства. 

       Учесник је бројних семинара и обука из различитих области.   

       Познаје рад на рачунару,  говори енглески језик.  



32 

 

       Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат 

Марија Чампаревић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Крагујевцу. 

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

судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Чампаревић, 

судијског помоћника у Апелацином суду у Крагујевцу, на радном месту секретара суда, 

за судију Основног суда у Крагујевцу. 

 

       44. Неда Булатовић, Секретар Регионалне лекарске коморе за централну и западну 

Србију, предлаже за избор судије за Основни суд у Крагујевцу.  

 

        Неда Булатовић је рођена 7. маја 1982. године у Крагујевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 28. децембра  2006. 

године. Правосудни испит је положила 21. децембра 2009. године.  

       Након завршених студија, од септембра 2007. до децембра 2007. године волонтирала 

је у Општинском суду у Крагујевцу. Од децембра 2007. године до децембра 2009. 

године, била је адвокатски приправник при АК Крагујевац. Од фебруара 2010. године до 

августа 2012.године, била је у радном односу у Вишем суду у Крагујевцу на радном 

месту судијски помоћник. Од августа 2012. године, засновала је радни однос на месту 

Секретара првостепеног Суда части и Комисије за посредовање у оквиру Регионалне 

лекарске коморе за централну и западну Србију. Уписала је Мастер студије на Правном 

факултету Универзитета у Београду из области кривичног права.  

        Учесник је бројних семинара и обука у организацији Министарства правде 

Сједињених Америчких држава и Правосудне академије. 

        Познаје рад на рачунару, служи се енглеским и немачким језиком.  

        Према мишљењу послодавца, и то Лекарске комора Србије-Регионалне лекарске 

коморе за централну и западну Србију, кандидат Булатовић Неда је стручна, 

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

прописани Законом о судијама за избор судије. 

       Кандидат Неда Булатовић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне судове 

и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Неде Булатовић, 

Секретара Регионалне лекарске коморе за централну и западну Србију, за судију 

Основног суда у Крагујевцу. 

 

         45. Јелица Марашевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крагујевцу.  

 

         Јелица Марашевић  је рођена 16. августа 1979. године у Крагујевцу. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 17. јануара 2006. 

године. Правосудни испит је положила 2. априла 2009. године.  

         Након завршених студија, од фебруара 2006. године до јануара 2007. године 

стажирала је као приправник-волонтер у Окружном суду у Кргаујевцу, а након тога од 

фебруара 2008. године као адвокатски приправник при АК Крагујевац. Од 1. октобра 

2008. године до 1. марта 2010. године, била је у радном односу на Правном факултету у 

Крагујевцу као сарадник у настави на предмету Римско право. Дана 10. марта 2010. 

године засновала је радни однос на одређено време у Апелационом суду у Крагујевцу, на 

радном месту судијски сарадник, а од 18. јануара 2011. године, радни однос на 

неодређено време, на радном месту судијски помоћник у звању саветник, где је 

распоређена у кривичном одељењу. Дана 1. јуна 2011. године, утврђено јој је звање виши 
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судијски сарадник. Почев од 22. марта 2016. године распоређена је у Одељењу судске 

праксе за кривичну материју, а од 15. марта 2017. године и у Одељењу судске праксе за 

суђење у разумном року. За остварене резултате рада у 2015., 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”.   

         Познаје рад на рачунару, служи се енглеским и руским језиком.  

         Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат 

Јелица Марашевић, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Крагујевцу. 

         Кандидат Јелица Марашевић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелице Марашевић, 

судијског помоћника у Апелацином суду у Крагујевцу, за судију Основног суда у 

Крагујевцу. 

 

      46. Соња Несторовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крагујевцу.  

 

         Соња Несторовић  је рођена 6. августа 1977. године у Крагујевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу у новембру 2004. године. 

Правосудни испит је положила 5. јула  2010. године.  

         Била је приправник у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 1. јуна 2007. 

године до 31. јануара 2008. године. Након положеног правосудног испита, 6. септембра 

2010. године, засновала је радни однос на одређено време у Апелационом суду у 

Крагујевцу, као судијски сарадник, а од 18. јануара 2011. године радни однос на 

неодређено време у истом суду. Од 6. августа 2013. године, добила је звање виши 

судијски сарадник-самостални саветник. Од заснивања радног односа у Апелационом 

суду у Крагујевцу била је распоређена у грађанској материји, а од 2015. и 2016. године и 

у одељењу судске праксе. Од 2010. године до 2013. године поред рада у већу обављала је 

и послове секретара грађанског одељења, као и послове у припремном одељењу као што 

је испитивање испуњености процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивања о 

правним лековима и означавање дозвољености, благовремености и уредности жалбе и 

друге послове. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”, док у 2015. години није оцењена због породиљског одсуства.  

         Учесник је бројних обука, радионица и семинара и носилац сертификата о 

завршеној напредној обуци на тему ,,Примена Закона о заштити узбуњивача”. 

         Познаје рад на рачунару, служи се енглеским језиком.  

         Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат 

Соња Несторовић, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Крагујевцу. 

         Кандидат Соња Несторовић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Соње Несторовић, 

судијског помоћника у Апелацином суду у Крагујевцу, за судију Основног суда у 

Крагујевцу. 

 

      47.  Ивана Поњавић Сердар, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крагујевцу.  

 

         Ивана Поњавић Сердар је рођена 21. марта 1983. године у Крагујевцу. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 8. октобра 2008. 

године. Правосудни испит је положила 30. маја 2012. године.  
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         Приправнички стаж обавила је као адвокатски приправник при АК Крагујевац у 

периоду од 15. јуна 2010. до 14. јуна 2011. године. Након положеног правосудног испита, 

1. августа 2012. године засновала је радни однос у Апелационом суду у Крагујевцу, на 

одређено време, на радном месту судијски сарадник у звању саветник, а од 25. марта 

2013. године добила је звање виши судијски сарадник-самостални саветник. Најпре је 

била распоређена у одељењу судске праксе из области кривичне материје, затим у 

парничном одељењу, а потом у кривици у већу за малолетнике, где тренутно ради. За 

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

истиче”, док у 2016. години није оцењена због породиљског одсуства.  

       Учесник је бројних семинара и обука.   

       Познаје рад на рачунару, одлично говори енглески и словеначки језик, има основно 

знање немачког језика.         

         Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат 

Ивана Поњавић Сердар испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Крагујевцу. 

         Кандидат Ивана Поњавић Сердар је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивана Поњавић 

Сердар, судијског помоћника у Апелацином суду у Крагујевцу, за судију Основног суда 

у Крагујевцу.  

48. Дејан Адамовић, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду,  

предлаже за избор судије за Основни суд у Смедереву. 

Дејан Адамовић је рођен 16. јануара 1978. године у Смедереву. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 18. септембра 2003. године. 

Правосудни испит је положио 26. новембра 2009. године.  

Од 16. фебруара 2005. године до 14. јануара 2007. године радио је у Општинској 

управи Смедерево у Одељењу за привреду и финансије, на радном месту стручни 

сарадник за нормативно-правне и аналитичке послове. Од 15. јануара 2007. године до 15. 

јануара 2010. године радио је у Окружном суду у Смедереву као судијски приправник. 

Од 16 јануара до 2. јула 2010. године радио је у Вишем суду у Смедереву на радном 

месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. За време приправничког и 

сарадничког стажа у Окружном, сада Вишем суду у Смедереву, радио је у истражном, 

првостепеном и другостепеном кривичном и грађанском одељењу, радећи нацрте 

кривичних и парничних пресуда и решења. У периоду од 2. марта 2011. године до 31. 

децембра 2013. године био је у радном односу у Првом основном суду у Београду на 

радном месту судијског помоћника у другостепеном извршном одељењу. Од 1. јануара 

2014. године ради у Трећем основном суду у Београду на радном месту судијског 

помоћника у другостепеном извршном одељењу. За остварене резултате рада у 2015, 

2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Познаје рад на рачунару. 

Служи се енглеским језиком. 

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

свих судија Вишег суда у Београду, кандидат Дејан Адамовић испуњава све услове који 

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

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

и остварио је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Дејана Адамовића, 

судијског помоћника у Трећем основном суду у Београду, за судију Основног суда у 

Смедереву. 
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49. Јелисавета Божић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву,  

предлаже за избор судије за Основни суд у Смедереву. 

Јелисавета Божић је рођена 12. јуна 1973. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 16. марта 2005. године. 

Правосудни испит је положиола 31. марта 2010. године. 

Након дипломирања започиње приправничку праксу у Општинском суду у 

Смедеревској Паланци 4. маја 2005. године као приправник-волонтер, а 15. фебруара 

2007. године заснива радни однос као судијски приправник у истом суду. Током 

приправничког стажа радила је у свим судским одељењима, почев од пријемног, преко 

свих писарница у суду, земљишнокњижном одељењу и судској управи. 

Након положеног правосудног испита засновала је радни однос 16. априла 2010. 

године у Основном суду у Смедереву, прво на одређено, а након спроведеног јавног 

конкурса, на неодређено време, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског 

сарадника, а касније и вишег судијског сарадника. Радила је у парничним већима која 

суде породичне и радне спорове, а сада је распоређена да обавља послове за два већа 

парничног одељења, која суде спорове из породично-правних односа. У Ипв предметима 

израђује нацрте судских одлука. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”.                      

Похађала је бројне семинаре везане за грађанску материју. Поседује сертификат из 

области примене Закона о заштити узбуњивача, а пратећи и семинар из области 

породичноправне заштите, стекла је и додатна знања из области Породичног закона. 

Познаје рад на рачунару. Служи се енглеским и немачким језиком. 

       Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Смедереву, кандидат 

Јелисавета Божић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Смедереву. 

        Кандидат Јелисавета Божић је 14. јуна 2018. године полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелисавете Божић, 

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

Смедереву. 

 

 

 

50. Ивана Ђорђевић, судијски помоћник у Вишем суду у Смедереву, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Смедереву.  

Ивана Ђорђевић је рођена 10. јуна 1983. године у Смедеревској Паланци. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета Унион у Београду 17. октобра 

2007. године. Правосудни испит је положила 3. новембра 2010. године. 

У периоду од 28. јануара 2008. године до 28. јануара 2010. године,  обављала је 

послове судијског приправника у Окружном, сада Вишем суду у Смедереву. Од 23. 

марта до 31. августа 2011. године, била је у радном односу на одређено време у Првом 

основном суду у Београду, на радном месту судијског помоћника. Од 1. септембра 2011. 

године налази се у радном односу на радном месту судијског помоћника, у звању 

судијског сарадника у Вишем суду у Смедереву. Звање вишег судијског сарадника је 

стекла 1. фебруара 2016. године.  

У наведеном периоду обављала је послове у кривичној материји и то у првостепеном 

кривичном већу, ванпретресном кривичном већу, другостепеном кривичном одељењу, у 

поступцима по жалбама на одлуке основних судова у предметима спречавања насиља у 

породици, по молбама за пуштање на условни отпуст, у одељењу судске праксе, у 
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одељењу за поступање по захтевима за рехабилитацију, поступцима за заштиту права на 

суђење у разумном року и припремном одељењу. За остварене резултате рада у 2015, 

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

семинра. Познаје рад на рачунару. Служи се енглеским језиком. 

Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Смедереву, кандидат Ивана 

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

Основног суда у Смедереву. 

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

и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Ђорђевић, 

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

51. Милан Тодоровић, судијски помоћник у Вишем суду у Смедереву, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Смедереву. 

Милан Тодоровић је рођен 17. августа 1986. године у Смедереву. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 15. марта 2010. године. На 

Правном факултету Универзитета у Београду је 25. октобра 2011. године завршио је 

мастер студије на јавноправном модулу - управноправни подмодул са просечном оценом 

10,00. Мастер рад је одбранио са највишом оценом. Правосудни испит је положио 31. 

марта 2010. године. Адвокатски испит пред Адвокатском комором Пожаревца је 

положио 30. јануара 2013. године.  

Након дипломирања радио је као приправник-волонтер у Вишем суду у Смедереву, у 

периоду од 1. јуна 2010. године до 15. марта 2011. године. У том периоду је 

присуствовао саслушањима у истражном одељењу и главним претресима у кривичном 

одељењу и израђивао нацрте судских одлука у овим материјама по упутствима судија 

известилаца. Радни однос као судијски приправник у истом суду је засновао 15. марта 

2011. године, где је био запослен до 21. октобра 2013. године, с тим што је у периоду од 

28. септембра 2012. године до 21. октобра 2013. године, радио са положеним 

правосудним испитом. Радио је у истражном одељењу, кривичном и земљишнокњижном 

одељењу, где је израђивао нацрте судских одлука у овим материјама, а потом је 

распоређен у грађанско одељење. 

Радни однос као судијски помоћник засновао је у Вишем суду у Смедереву 21. 

октобра 2013. године. Све до 1. јануара 2014. године био је распоређен у кривично 

одељење, где је израђивао нацрте судских одлука у првостепеној и другостепеној 

кривичној материји (К, Кв, Кж1, Кж2). Након тога, почев од 1. јануара 2014. године је 

распоређен у грађанско одељење, где се налази и сада. Присуствује седницама 

другостепеног грађанског већа и реферише по упутствима и овлашћењу судије 

известиоца стање у ожалбеним предметима и израђује нацрте одлука у другостепеној 

грађанској материји из надлежности вишег суда (Гж, Гж1, Гж1, ГжИ, Гжрр), као и у 

првостепеној грађанској материји (П, П1, П2). Под надзором поступајућег судије и по 

његовим упутствима одржава рочишта у материји рехабилитације и израђује нацрте 

одлука у тој материји (Рех). Такође, израђује нацрте судских одлука у предметима 

заштите права на суђење у разумном року из материје грађанског права (Ржг), нацрте 

судских одлука у материји признања страних судских одлука материје грађанског права. 

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

истиче”, док за 2015. годину није оцењен, пошто се налазио у радном односу на одређено 

време. 

Учесник је великог броја семинра у организацији Правосудне академије. Познаје рад 

на рачунару. Говори, чита и пише енглески, шпански и италијански језик. 
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Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Смедереву, кандидат Милан 

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

Основног суда у Смедереву. 

        Кандидат Милан Тодоровић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне 

судове и остварио је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милана Тодоровића, 

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

 

52. Ненад Живојиновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Великој Плани. 

 

Ненад Живојиновић је рођен 6. фебруара 1976. године у Јагодини. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 19. априла 2006. године. 

Правосудни испит је положио 21. децембра 2010. године.  

У периоду од 2007. године до 2010. године обављао је послове судијског 

приправника у Општинском суду у Баточини. Од 14. марта 2011. године заснива радни 

однос у Апелационом суду у Крагујевцу, на радном месту судијског  помоћника, у звању 

судијског сарадника. Звање вишег судијског сардника је стекао 6. августа 2013. године. 

Распоређен у материји опште парнице. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години оцењен је оценом „нарочито се истиче”.  

Учесник је већег броја семинра. Познаје рад на рачунару. Има основно знање 

енглеског језика. 

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат 

Ненад Живојиновић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Смедереву. 

        Кандидат Ненад Живојиновић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне 

судове и остварио је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ненада 

Живојиновића, судијског помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу, за судију 

Основног суда у Великој Плани. 

53. Марија Крстић Живановић, саветник у Уставном суду Србије, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Великој Плани. 

Марија Крстић Живановић је рођенa 11. новембра 1987. године у Смедереву. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 26. јуна 

2010. године. Од 2013. године је студент докторских академских студија на Правном 

факултету Универзитета у Београду (грађанскоправни модул). Правосудни испит је 

положила 28. јуна 2013. године.  

Након дипломирања радила је као судијски приправник у Основном суду у 

Смедереву, у периоду од 2011. године до 2013. године. Након положеног правосудног 

испита, од 2013. године заснива радни однос у Уставном суду Србије, на радном месту 

млађег саветника. На овом радном месту је радила на припреми и обради предмета у 

поступцима заштите људских права и слобода - поступци по уставним жалбама у 

грађанскоправној материји. Звање саветника стекла је 1. априла 2017. године. Као 

саветник ради на припреми и обради предмета у поступцима заштите људских права и 

слобода, на припреми и анализи о питањима из различитих области уставноправне 

заштите на основу којих Уставни суд заузима ставове и изграђује праксу. За остварене 

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

Познаје рад на рачунару. Служи се енглеским и руским језиком. 



38 

 

Према мишљењу председника Уставног суда Србије, кандидат Марија Крстић 

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

Основног суда у Смедереву. 

Кандидат Марија Крстић Живановић је 14. јуна 2018. године полагала испит за 

основне судове и остварила је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Крстић 

Живановић, саветника у Уставном суду Србије, за судију Основног суда у Великој 

Плани. 

54. Огњен Жеравчић, судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Ваљеву. 

Огњен Жеравчић је рођен 21. маја 1976. године у Ваљеву. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 20. марта 2001. године. Правосудни 

испит је положио 30. јуна 2003. године.  

Након завршеног факултета запослио се као судијски приправник у Окружном суду у 

Ваљеву,  где је радио  у истрази, а потом у кривици. Након стажа проведеног у 

кривичном одељењу овог суда, три месеца је стажирао у Општинском суду у Ваљеву, где 

је радио у другостепеној парничној материји. Након положеног правосудног испита, 

наставио је да ради као приправник у Окружном суду у Ваљеву. Од 1. јуна 2004. године 

ради у Општнском, сада Основном суду у Ваљеву на радном месту судијског помоћника, 

у звању судијског сарадника, а касније и вишег судијског сарадника. Првих неколико 

месеци био је распоређен у кривично одељење, да би од септембра радио у истрази. Сада 

ради у кривичном одељењу, где учествује у изради нацрта одлука у кривичној материји. 

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

истиче”.                      

Учесник је бројних семинара, тако да, између осталог, поседује сертификат о 

оствареном учешћу у програму правосудне обуке „Основе права Европске Уније за 

припрему правосуђа за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању”, 

сертификат о учешћу на семинару „Прање новца и финансирање тероризма”, учествовао 

је и на редовном годишњем саветовању из области кривичног права, које се одржава на 

Златибору. 

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

Вишег суда у Ваљеву, кандидат Огњен Жеравчић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Ваљеву. 

        Кандидат Огњен Жеравчић је 14. јуна 2018. године полагао испит за основне судове 

и остварио је оцену  пет. 

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

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Огњена Жеравчића, 

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