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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 ________________ 

2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 

 

I 

 

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

суду : 

1. Весна Слијепчевић, судијски помоћник у Управном суду, 

2. Јасмина Минић, судијски помоћник у Врховном касационом суду, 

3. Весна Иконић, судијски помоћник у Управном суду, 

4. Маја Панић, судијски помоћник у Управном суду. 

  II 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

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

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

6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16,  24/17, 31/17 54/17, 10/18, 14/18, 68/18 и 102/18), Високи 

савет судства је  у „Службеном гласнику РС” бр. 103/18 од 26. децембара  2018. године и 

у дневном листу “Политика“ од 28. децембра 2018. године, огласио избор за четири судије 

за Управни суд.    
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Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

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 18. децембра 2018. године, донео 

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

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

за Управни суд и утврдила њихову  благовременост, дозвољеност и потпуност. 

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 13. марта 2019. године спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, а који су поднели пријаву за избор за Управни суд. 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 19. априла 2019. године, утврдио је 

Предлог одлуке за избор судија и предложио Народној скупштини Републике Србије 

избор 4 кандидата, тако што се: 

1. Весна Слијепчевић, судијски помоћник у Управном суду, предлаже за избор судије 

за Управни суд. 

Весна Слијепчевић je рођена 28. фебруара 1972. године у Кикинди. Основне студије 

завршила је 8. фебруара 1999. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. 

Правосудни испит је положила 13. маја 2002. године.  

У периоду од 1. октобра 1999. године до 31. октобра 2001. године, радила је као 

судијски приправник у Општинском суду у Новом Саду, где је прошла обуку у свим 

Одељењима овог суда у складу са програмом оспособљавања приправника. У периоду од 

1. априла 2002. године до 14. јула 2003. године, радила је у д.о.о. „ Нирвана“ Нови Сад, на 

радном месту правника, где је обављала послове заступника пред судом, као и све послове 

у вези са радним односима. У Окружном суду у Новом Саду, радила је на радном месту 

судијског помоћника од 16. јула 2003. године до 31. децембра 2009. године, а потом је у 

периоду од 1. до 17. јануара 2010. године радила у Апелационом суду у Новом Саду, 
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такође као судијски помоћник. У Управном суду засновала је радни однос на радном месту 

судијског помоћника 18. јануара 2010. године. 

За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања.  

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда Весна Слијепчевић, испуњава све 

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

Кандидат Весна Слијепчевић је 3. октобра 2018. године полагала испит за Управни суд 

и остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. априла 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Весне Слијепчевић, судијског 

помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

2. Јасмина Минић, судијски помоћник - саветник у Врховном касационом суду, 

предлаже за избор судије за Управни суд. 

Јасмина Минић је рођена 11. септембра 1981. године у Смедеревској Паланци. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 19. децембра 2005. 

године. Правосудни испит је положила 28. маја 2008. године.  

У периоду од 19. марта 2006. године до 27. маја 2008. године радила је као судијски 

приправник у Трећем општинском суду у Београду, где је након положеног правосудног 

испита наставила са радом као судијски приправник до 18. новембра 2008. године. У истом 

суду почела је са радом на радном месту судијског помоћника почев од 19. новембра 2008. 

године. У Апелационом суду у Београду, на радном месту судијског помоћника, радила је 

у периоду од 1. јануара 2010. године до 14. новембра 2016. године. Почев од 15. новембра 

2016. године, засновала је радни однос на радном месту судијског помоћника – саветника 

у Врховоном касационом суду. 

За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Учесник је бројних семинара и носилац више сертификата, као што је сертификат о 

стицању посебних знања из области примене Закона о заштити узбуњивача. Поред учешћа 

на бројним семинарима и едукацијама, завршила је обуку за медијаторе 25. децембра 2016. 

године. Познаје рад на рачунару. Служи се енглеским језиком. 

Према мишљењу Опште седнице Врховног касационог суда, кандидат Јасмина Минић 

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

Кандидат Јасмина Минић је 13. марта 2019. године полагала испит за Управни суд и 

остварила је оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. априла 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јасмине Минић, судијског 

помоћника - саветника у Врховном касационом суду, за судију Управног суда. 

3. Весна Иконић, судијски помоћник у Управном суду, предлаже за избор судије за 

Управни суд. 

Весна Иконић, је рођена 15. јула 1969. године у Лозници. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Београду 2. јуна 1997. године. Правосудни испит 

је положила 1. новембра 2000. године. 

Приправнички стаж започела је као адвокатски приправник и то у периоду од 1. јула 

1997. године до 23. марта 1998. године. У Трећем општинском суду у Београду засновала 

је радни однос на радном месту судијског приправника почев од 25. марта 1998. године до 

15. маја 2000. године. Након положеног правосудног испита наставила је са радом у истом 

суду, на радном месту судијског помоћника почев од 2. новембра 2000. године до 31. 
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децембра 2009. године. У периоду од 1. јануара 2010. године до 15. маја 2011. године 

радила је као судијски помоћник у Првом основном суду у Београду. У Управном суду је 

16. маја 2011. године засновала радни однос на радном месту судијског помоћника.  

За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.                                                                                      

Учесник је бројних семинара и обука, као што је семинар из области примене Закона 

о заштити узбуњивача, семинар на тему заштите интелектуалне својине и др. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда Весна Иконић, испуњава све 

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

Кандидат Весна Иконић је 8. маја 2018. године полагала испит за Управни суд и 

остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. априла 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Весне Иконић, судијског 

помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 

4. Маја Панић, судијски помоћник у Управном суду, предлаже за избор судије за 

Управни суд. 

Маја Панић је рођена 21. маја 1972. године у Београду. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Београду 8. јуна 2000. године. Правосудни испит 

је положила 28. априла 2004. године.  

Приправнички стаж је обавила као адвокатски приправник у периоду од 28. јуна 2001. 

године до 28. априла 2003. године. 

Након положеног правосудног испита, у периоду од 20. маја 2004. године до 28. 

фебруара 2006. године, наставила је са радом као адвокат. У периоду од 12. априла 2007. 

године 11. јула 2008. године, радила је као помоћник генералног директора за правне 

послове, људске ресурсе и опште послове у Друштву за заштиту од пожара и обезбеђење 

објеката и имовине „Full protect“ д.о.о. Београд. У периоду од 12. јула 2008. године до 28. 

децембра 2010. године радила је као директор сектора правних и општих послова 

Предузећа за железничко угоститељство и туризам „Желтурист“ д.о.о. Београд. У 

Управном суду засновала је радни однос на радном месту судијског помоћника 29. 

децембра 2010. године. 

За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Учествовала је на бројним семинарима и стручним усавршавањима. Поседује 

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

сертификат о завршеном семинару економског образовања судија у области права 

конкуренције и др. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда Маја Панић, испуњава све услове 

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

Кандидат Маја Панић је 8. маја 2018. године полагала испит за Управни суд и 

остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 19. априла 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мајe Панић, судијског 

помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

           


