ПРЕДЛОГ

На основу члана 71. 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),) и члана 201. Пословника Народне скупштине Републике Србије („Службени
гласник РС”, број 20/12 - пречишћени текст),

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној ________________
2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА
I
1. Бира се за председника Апелационог суда у Новом Саду, Дарко Тадић, судија
Апелационог суда у Новом Саду и вршилац функције председника Апелационог
суда у Новом Саду.
2. Бира се за председника Вишег суда у Ваљеву, Биљана Савић, судија Вишег суда у
Ваљеву и вршилац функције председника Вишег суда у Ваљеву.
3. Бира се за председника Вишег суда у Зајечару, Ирена Крстић Милосављевић,
судија Вишег суда у Зајечару.
4. Бира се за председника Вишег суда у Зрењанину, Биљана Мартиновић, судија
Вишег суда у Зрењанину и вршилац функције председника Вишег суда у
Зрењанину.
5. Бира се за председника Вишег суда у Јагодини, Драган Јанићијевић, судија
Апелационог суда у Крагујевцу и вршилац функције председника Вишег суда у
Јагодини.
6. Бира се за председника Вишег суда у Крагујевцу, Весна Миловановић, судија
Вишег суда у Крагујевцу.
7. Бира се за председника Вишег суда у Краљеву, Биљана Николић, судија
Апелационог суда у Крагујевцу и вршилац функције председника Вишег суда у
Краљеву.
8. Бира се за председника Вишег суда у Крушевцу, Катарина Бошковић, судија
Апелационог суда у Крагујевцу и вршилац функције председника Вишег суда у
Крушевцу.
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9. Бира се за председника Вишег суда у Лесковцу, Небојша Стојичић, судија Вишег
суда у Лесковцу.
10. Бира се за председника Вишег суда у Неготину, Драгица Сингуриловић, судија
Вишег суда у Неготину и вршилац функције председника Вишег суда у Неготину.
11. Бира се за председника Вишег суда у Нишу, Драгана Живадиновић, судија
Апелационог суда у Нишу.
12. Бира се за председника Вишег суда у Новом Пазару, Слађана Чоловић, судија
Вишег суда у Новом Пазару.
13. Бира се за председника Вишег суда у Новом Саду, Мирослав Алимпић, судија
Апелационог суда у Новом Саду и вршилац функције председника Вишег суда у
Шапцу.
14. Бира се за судију Вишег суда у Пожаревцу, Драган Вучићевић, судија Вишег суда у
Пожаревцу и вршилац функције председника Вишег суда у Пожаревцу.
15. Бира се за председника Вишег суда у Смедереву, Слађана Бојковић, судија Вишег
суда у Смедереву и вршилац функције председника Вишег суда у Смедереву.
16. Бира се за председника Вишег суда у Сомбору, Бранислав Петковић, судија Вишег
суда у Сомбору и вршилац функције председника Вишег суда у Сомбору.
17. Бира се за председника Вишег суда у Суботици, Ференц Молнар, судија Вишег
суда у Суботици и вршилац функције председника Вишег суда у Суботици.
18. Бира се за председника Вишег суда у Ужицу, Раденко Зечевић, судија Вишег суда у
Ужицу.
19. Бира се за председника Вишег суда у Чачку, Петар Марковић, судија Вишег суда у
Чачку.
20. Бира се за председника Вишег суда у Шапцу, Саша Кнежевић, судија Вишег суда у
Шапцу.
21. Бира се за председника Основног суда у Крагујевцу, Зоран Илић, судија Основног
суда у Крагујевцу и вршилац функције председника Основног суда у Крагујевцу.
22. Бира се за председника Основног суда у Нишу, Саша Дујаковић, судија Вишег суда
у Нишу.
23. Бира се за председника Привредног суда у Ваљеву, Јасмина Игић Матић, судија
Привредног суда у Ваљеву и вршилац функције председника Привредног суда у
Ваљеву.
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24. Бира се за председника Привредног суда у Зајечару, Милена Стевановић, судија
Привредног суда у Зајечару и вршилац функције председника Привредног суда у
Зајечару.
25. Бира се за председника Привредног суда у Крагујевцу, Бранислав Јововић, судија
Привредног суда у Крагујевцу и вршилац функције председника Привредног суда у
Крагујевцу.
26. Бира се за председника Привредног суда у Краљеву, Душка Илић, судија
Привредног апелационог суда.
27. Бира се за председника Привредног суда у Нишу, Божидар Станковић, судија
Привредног суда у Нишу и вршилац функције председника Привредног суда у
Нишу.
28. Бира се за председника Привредног суда у Новом Саду, Гордана Ристић, судија
Привредног суда у Новом Саду.
29. Бира се за председника Привредног суда у Пожаревцу, Синиша Недељковић,
судија Привредног суда у Пожаревцу и вршилац функције председника
Привредног суда у Пожаревцу.
30. Бира се за председника Привредног суда у Сремској Митровици, Љиљана Комшић,
судија Привредног суда у Сремској Митровици и вршилац функције председника
Привредног суда у Сремској Митровици.
31. Бира се за председника Привредног суда у Суботици, Вера Мијановић, судија
Привредног суда у Суботици.
32. Бира се за председника Привредног суда у Ужицу, Миљко Мићовић, судија
Привредног суда у Ужицу.
33. Бира се за председника Прекршајног суда у Београду, Оливера Ристановић, судија
Прекршајног суда у Београду.
34. Бира се за председника Прекршајног суда у Крагујевцу, Владимир Томовић, судија
Прекршајног суда у Крагујевцу.
35. Бира се за председника Прекршајног суда у Новом Саду, Каменко Козарски, судија
Прекршајног суда у Новом Саду.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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Образложење
На основу члана 47, а у вези са чланом 80. 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), Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”,
број 18/19 од 15. марта 2019. године и у дневном листу ,,Политика” од 19. марта 2019.
године, огласио избор председника за следеће судове: Апелациони суд у Новом Саду,
Виши суд у Ваљеву, Виши суд у Смедереву, Виши суд у Пожаревцу, Виши суд у Чачку,
Виши суд у Ужицу, Виши суд у Зајечару, Виши суд у Неготину, Виши суд у Зрењанину,
Виши суд у Новом Саду, Виши суду у Сомбору, Виши суд у Сремској Митровици, Виши
суд у Суботици, Виши суд у Шапцу, Привредни суд у Ваљеву, Привредни суд у Зајечару,
Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Краљеву, Привредни суд у Крагујевцу,
Привредни суд у Нишу, Привредни суд у Новом Саду, Привредни суд у Панчеву,
Привредни суд у Пожаревцу, Привредни суд у Сремској Митровици, Привредни суд у
Суботици, Привредни суд у Ужицу, Основни суд у Алексинцу, Основни суд у
Аранђеловцу, Основни суд у Бачкој Паланци, Основни суд у Бечеју, Основни суд у Бору,
Основни суд у Брусу, Основни суд у Великој Плани, Основни суд у Великом Градишту,
Основни суд у Врању, Основни суд у Врбасу, Основни суд у Вршцу, Основни суд у
Горњем Милановцу, Основни суд у Деспотовцу, Основни суд у Зајечару, Основни суд у
Ивањици, Основни суд у Кикинди, Основни суд у Књажевцу, Основни суд у Крагујевцу,
Основни суд у Краљеву, Основни суд у Куршумлији, Основни суд у Лазаревцу, Основни
суд у Лесковцу, Основни суд у Лозници, Основни суд у Мајданпеку, Основни суд у
Мионици, Основни суд у Младеновцу, Основни суд у Неготину, Основни суд у Нишу,
Основни суд у Обреновцу, Основни суд у Параћину, Основни суд у Петровцу на Млави,
Основни суд у Пироту, Основни суд у Пожаревцу, Основни суд у Пожеги, Основни суд у
Прибоју, Основни суд у Пријепољу, Основни суд у Рашки, Основни суд у Руми, Основни
суд у Сенти, Основни суд у Смедереву, Основни суд у Сремској Митровици, Основни суд
у Старој Пазови, Основни суд у Суботици, Основни суд у Трстенику, Основни суд у Убу,
Основни суд у Ужицу, Основни суд у Чачку, Основни суд у Шапцу, Прекршајни суд у
Аранђеловцу, Прекршајни суд у Бачкој Паланци, Прекршајни суд у Београду, Прекршајни
суд у Бечеју, Прекршајни суд у Ваљеву, Прекршајни суд у Врању, Прекршајни суд у
Вршцу, Прекршајни суд у Горњем Милановцу, Прекршајни суд у Зајечару, Прекршајни
суд у Зрењанину, Прекршајни суд у Кикинди, Прекршајни суд у Крагујевцу, Прекршајни
суд у Краљеву, Прекршајни суд у Лазаревцу, Прекршајни суд у Лесковцу, Прекршајни суд
у Младеновцу, Прекршајни суд у Новом Пазару, Прекршајни суд у Новом Саду,
Прекршајни суд у Параћину, Прекршајни суд у Пироту, Прекршајни суд у Пожаревцу,
Прекршајни суд у Пожеги, Прекршајни суд у Прешеву, Прекршајни суд у Пријепољу,
Прекршајни суд у Прокупљу, Прекршајни суд у Рашки, Прекршајни суд у Руми,
Прекршајни суд у Сенти, Прекршајни суд у Сјеници, Прекршајни суд у Смедереву,
Прекршајни суд у Сомбору, Прекршајни суд у Сремској Митровици, Прекршајни суд у
Суботици, Прекршајни суд у Ужицу и Прекршајни суд у Шапцу.
На оглас за избор председника суда у Апелационом суду у Новом Саду, пријаву је
поднело 4 кандидата . На оглас за избор председника суда у Вишем суду у Јагодини,
пријаву је поднело 3 кандидата. На оглас за избор председника суда у Вишем суду у
Крагујевцу, пријаву је поднело 5 кандидата. На оглас за избор председника суда у Вишем
суду у Крушевцу, пријаву је поднео 1 кандидат. На оглас за избор председника суда у
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Вишем суду у Краљеву, пријаву је поднело 3 кандидата.На оглас за избор председника
суда у Вишем суду у Новом Пазару, пријаву је поднело 2 кандидата, На оглас за избор
председника суда у Вишем суду у Лесковцу, пријаву је поднело 4 кандидата. На оглас за
избор председника суда у Вишем суду у Нишу, пријаву је поднело 5 кандидата, На оглас
за избор председника суда у Вишем суду у Ваљеву, пријаву је поднело 2 кандидата. На
оглас за избор председника суда у Вишем суду у Смедереву, пријаву је поднело 4
кандидата. На оглас за избор председника суда у Вишем суду у Пожаревцу, пријаву је
поднело 2 кандидата, На оглас за избор председника суда у Вишем суду у Чачку, пријаву
је поднело 5 кандидата. На оглас за избор председника суда у Вишем суду у Ужицу,
пријаву је поднело 2 кандидата. На оглас за избор председника суда у Вишем суду у
Зајечару, пријаву је поднело 3 кандидата. На оглас за избор председника суда у Вишем
суду у Неготину, пријаву је поднео 1 кандидат. На оглас за избор председника суда у
Вишем суду у Зрењанину, пријаву је поднео 1 кандидат. На оглас за избор председника
суда у Вишем суду у Новом Саду, пријаву је поднело 4 кандидата. На оглас за избор
председника суда у Вишем суду у Сомбору, пријаву је поднело 2 кандидата. На оглас за
избор председника суда у Вишем суду у Сремској Митровици, пријаву је поднело 4
кандидата. На оглас за избор председника суда у Вишем суду у Суботици, пријаву је
поднео 1 кандидат. На оглас за избор председника суда у Вишем суду у Шапцу, пријаву је
поднело 3 кандидата. На оглас за избор председника суда у Привредном суду у Ваљеву,
пријаву је поднело 2 кандидата. На оглас за избор председника суда у Привредном суду у
Зајечару, пријаву је поднело 2 кандидата. На оглас за избор председника суда у
Привредном суду у Зрењанину, пријаву је поднело 2 кандидата. На оглас за избор
председника суда у Привредном суду у Краљеву, пријаву је поднело 2 кандидата. На оглас
за избор председника суда у Привредном суду у Крагујевцу, пријаву је поднeo 1 кандидат.
На оглас за избор председника суда у Привредном суду у Нишу, пријаву је поднело 4
кандидата. На оглас за избор председника суда у Привредном суду у Новом Саду, пријаву
је поднело 4 кандидата. На оглас за избор председника суда у Привредном суду у
Панчеву, пријаву је поднело 2 кандидата. На оглас за избор председника суда у
Привредном суду у Пожаревцу, пријаву је поднело 3 кандидата. На оглас за избор
председника суда у Привредном суду у Сремској Митровици, пријаву је поднело 2
кандидата. На оглас за избор председника суда у Привредном суду у Суботици, пријаву је
поднело 3 кандидата. На оглас за избор председника суда у Привредном суду у Ужицу,
пријаву је поднео 1 кандидат. На оглас за избор председника суда у Основном суду у
Крагујевцу, пријаву је поднело 2 кандидата. На оглас за избор председника суда у
Основном суду у Нишу, пријаву је поднело 5 кандидата. На оглас за избор председника у
Прекршајном суду у Београду, пријаву је поднело 13 кандидата. На оглас за избор
председника у Прекршајном суду у Крагујевцу, пријаву је поднело 3 кандидата. На оглас
за избор председника у Прекршајном суду у Новом Саду, пријаву је поднео 1 кандидат.
Високи савет судства је способност кандидата за руковођење и организацију послова
у суду утврдио на основу 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).
На основу члана 11. 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, Високи савет
судства, на седници одржаној 12. марта 2019. године, образовао је Комисију за избор
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председника за Апелациони суд у Новом Саду, више и привредне судове, као и Комисију
за избор председника за основне и прекршајне судове.
У поступку предлагања кандидата за председнике судова узете су у обзир оцене рада
кандидата.
Комисије Високог савета судства за избор су вредновале способност кандидата за
руковођење и организацију послова у суду на основу програма рада и разговора са
кандидатом.
Чланови Комисије Високог савета судства за избор су у складу са чланом 14.
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, вредновали програм рада
кандидата.
Чланови Комисије Високог савета судства за избор су у складу са чланом 15.
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, обавили разговор са
кандидатима за председника суда и оценили одговоре кандидата на постављена питања.
Након тога чланови Комисије Високог савета судства, у поступку предлагања кандидата
за председника суда, су одредили завршну оцену и то на основу оцене програма рада и
оцене са разговора.
Комисије су у поступку предлагања кандидата за председнике судова, Високом
савету судства доставиле претходну листу кандидата.
У складу са чланом 70. Закона о судијама и чланом 19. 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, Високи савет судства је прибавио мишљење о
кандидатима од седнице свих судија суда за који се предлаже избор председника.
На основу члана 13. алинеја 4. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), а у вези са чланом 70. Закона о судијама,
Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, утврдио је
Предлог одлуке за избор председника судова и предложио Народној скупштини
Републике Србије избор 35 кандидата тако што се:

1. Дарко Тадић, судија Апелационог суда у Новом Саду и вршилац функције
председника Апелационог суда у Новом Саду, предлаже за избор председника
Апелационог суда у Новом Саду.
Дарко Тадић је рођен 22. новембра 1973. године у Сарајеву. Правни факултет
Универзитета у Новом Саду завршио је 28. јануара 1998. године. Правосудни испит је
положио 24. априла 2000. године. Последипломске студије уписао је на Правном
факултету Универзитета у Новом Саду, где је и магистрирао 29. октобра 2010. године, и са
успехом одбранио магистарску тезу „Политичка одговорност владе у Великој Британији и
Француској“.
Радни однос на радном месту судијског приправника засновао је 25. фебруара
1998. године у Општинском суду у Новом Саду и све до полагања правосудног испита био
је распоређен у својству судијског приправника у истом суду.
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Након положеног правосудног испита, дана 04. децембра 2000. године примљен је
у Општински суд у Новом Саду на радном месту стручног сарадника.
За судију Општинског суда у Новом Саду изабран је 10. јула 2003. године, где је
распоређен као председник првостепеног већа у кривично одељење, с тим да је постављен
и за заменика председника Кривичног одељења, а од 01. марта 2009. године био је
председник Кривичног одељења и заменик председника Општинског суда у Новом Саду.
Након оснивања Основног суда у Новом Саду, изабран је за судију овог суда и
од 1. јануара 2010. године, био је председник Кривичног одељења и заменик председника
Основног суда у Новом Саду. Од 01.септембра 2010. године радио је као председник
првостепеног већа у оквиру Кривичног одељења Вишег суда у Новом Саду, у који је
упућен одлуком Високог савета судства. Накод доласка у Виши суд, од стране
председника суда одређен је и да врши надзор над притвором Окружног затвора у Новом
Саду. Такође, у Основном суду у Новом Саду је преседавао радом кривичног
ванрасправног већа, и био задужен одређеним бројем истражних предмета у којима је
поступао.
За вршиоца функције председника Основног суда у Новом Саду постављен је
18. јула 2013. године, а Одлуком Високог савета судства од 22. октобра 2013. године
изабран је за судију Апелационог суда у Новом Саду. Решењем вршиоца функције
председника Апелационог суда у Новом Саду од 16. децембра 2013. године постављен је
за вршиоца функције председника Вишег суда у Новом Саду. Одлуком Народне
скупштине Републике Србије од 23. маја 2014. године. изабран је за председика Вишег
суда у Новом Саду. За вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду
постављен је 28. маја 2019. године.
Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и
конференција, организованих од стране Правосудног центра и Правосудне академије, као
и од других домаћих и иностраних организација. С тим у вези, поседује сертификате
којима се потврђују посебна знања из области права детета и кривичноправној заштити
малолетних лица као и у области заштите од насиља у породици. Био је учесник студијске
посете САД-у у оквиру програма обуке домаћег правосуђа за имплементацију Законика о
кривичном поступку о чему је издат сертификат Министарства правде САД-а након чега
је био предавач и учесник на обукама о споразуму о признању кривице које су
организоване у окружним судовима у Новом Саду, Суботици и Шапцу. Присуствовао је и
другим стручним семинирама који су организовани из областе борбе против трговине
људима, заштите људских права, права на правично суђење и дужине поступка, насиља у
породици, борбе против економског криминала и корупције у Републици Србији,
међународној правној помоћи у кривичним стварима и др. Поседује и сертификате издате
након учешћа на вишедневним семинарима и обукама одржаним у Сингапуру „Executive
Leadership Programme for Court and Tribunal Administrators“, као и у Хагу МATRA
PATROL (Rule of Law) „ Administration of Justice“ у организацији Универзитета у Лајдену,
Хашке школе за локалну управу и Холандског хелсишког комитета, а наведени семинири
се односе на руковођење судом и правосудном администрацијом. Учествовао је на
округлом столу под називом „Борба против корупције кроз побољшање квалитета
правосуђа“ који је организовао CEELI институт из Прага где је посебна пажња посвећена
улози председника суда, вештинама руковођења, начину поделе судских предмета,
употреби ИТ технике у судским поступцима као и руковођењу судском администрацијом.
Аутор је и коаутор више стручних радова у области уставног и кривичнопроцесног
права (Влада Уједињеног краљевстава, политичке партије и развој њиховог односа;
Доказни поступак на главном претресу и ефикасност главног претреса; Положај и улога
председника суда у очувању независности судске власти; Непрекидност главног претреса-
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норма и пракса; Положај и улога председника суда у судском систему Србије; Стручни
саветник у кривичном поступку).
Од 28.12.2010. године до 27.08.2013. године поступаo као Заменик дисциплинског
тужиоца Високог савета судства и у том својству био је учесник студијских путовања у
Шпанији, Француској и БиХ. Предавач практичар је на предмету кривично процесно
право на Мастер студијама Факултета Лазар Вркатић у Новом Саду. Познаје рад на
рачунару и говори енглески језик.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, Дарко Тадић
је добио позитивно мишљење за избор за председника Апелационог суда у Новом Саду.
Рад кандидата Дарка Тадића је Одлуком Комисије Врховног касационог суда за
спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника
Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда,
Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у
Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу, Су-I-I 356/18 од 28. новембра 2018. године, за
период од 1. јула 2015. до 30 јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно
обавља функцију председника суда”.
За кандидата Дарка Тадића Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 4 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Апелационог суда у Новом Саду, у којој су наведена имена кандидата, оцене
рада и завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Дарка Тадића, судију Апелационог суда у Новом Саду и вршиоца функције
председника Апелационог суда у Новом Саду, предложи Народној скупштини Републике
Србије за кандидата за председника Апелационог суда у Новом Саду.
2. Биљана Савић, судија Вишег суда у Ваљеву и вршилац функције председника
Вишег суда у Ваљеву, предлаже за избор председника Вишег суда у Ваљеву.
Биљана Савић је рођена 1. јула 1959. године у Ваљеву. Правни факултет
Универзитета у Београду завршила је 1985. године. Правосудни испит је положила 27.
фебруара 1990. године.
Приправнички стаж обавила је у Окружном суду у Ваљеву у периоду од 1. августа
1988. године до 26. фебруара 1990. године. Након положеног правосудног испита
засновала је радни однос у Општини Ваљево-Секретаријат за управне послове и
урбанизам, на радном месту саветника за управне послове, у периоду од 3. априла 1991.
године до 5. новембра 1995. године.
Изабрана је на сталну судијску функцију у Општинском суду у Ваљеву 6. новембра
1995. године, где је поступала у споровима из грађанске материје и била председник
грађанског одељења.
За судију Окружног суда у Ваљеву, изабрана је 1. јануара 2006. године, где је
поступала у првостепеној кривичној материји и била заменик вршиоца функције
председника суда.
Одлуком Високог савета судства 11. октобра 2010. године, постављена је за
вршиоца функције председника Вишег суда у Ваљеву.
Одлуком Народне скупштине Републике Србије 23. маја 2014. године, изабрана је
за председника Вишег суда у Ваљеву, а тренутно је вршилац функције председника Вишег
суда у Ваљеву.
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Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и
конференција, у организацији Центра за људска права у Београду, у току 2004. године и
2005. године из области међународног јавног права и међународног приватног права.
Похађала је семинар о споразуму о признању кривице 2010. године у организацији
Правосудне академије. Стекла је посебна знања из области права детета и преступништва
младих. Поседује сертификате о поступању у малолетничким предметима, стратегији
истраге финансијског криминала и специјализоване обуке у вези са Законом о спречавању
насиља у породици.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Ваљеву, Биљана Савић је
добила позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Ваљеву.
Рад кандидата Биљане Савић је Одлуком Kомисије Апелационог суда у Београду за
спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег
суда у Ваљеву, Вишег суда у Панчеву и Вишег суда у Смедереву, за период од 1. јула
2015. до 30. јун 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску
функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Биљану Савић, Комисија Високог савета судства за избор је утврдила
завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,
Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника
Вишег суда у Ваљеву, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и завршне оцене и
исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Биљану Савић, судију Вишег суда у Ваљеву, предложи Народној скупштини
Републике Србије за кандидата за председника Вишег суда у Ваљеву.
3. Ирена Крстић Милосављевић, судија Вишег суда у Зајечару, предлаже за избор
председника Вишег суда у Зајечару.
Ирена Крстић Милосављевић је рођена 23. октобра 1974. године у Кладову. Правни
факултет Универзитета у Београду завршила је 31. децембра 1999. године. Правосудни
испит је положила 2. октобра 2003. године.
Приправнички стаж обавила је у Општинском јавном тужилаштву у Зајечару у
периоду од 20. марта 2000. године до 1. октобра 2003. године. Након положеног
правосудног испита 15. марта 2004. засновала је радни однос у Окружном суду у Зајечару,
у својству стручног сарадника у дргостепеној кривичној материји.
Изабрана је на сталну судијску функцију у Општинском суду у Зајечару 3. априла
2006. године, где је поступала у кривичној материји као председник претресног већа и
дежурни истражни судија.
Од 1. јануара 2010. године изабрана је за судију Вишег суда у Зајечару, где је
поступала у првостепеној кривичној материји, као председник већа-судија за мололетнике
и председник већа у предметима Куо, спајање казни, амнестије и другим предметима Кв
већа. Била је и портпарол Вишег суда у Зајечару.
Од 1. јануара 2014. године прешла је у другостепено кривично одељење где је била
председник већа и једини судија известилац у предметима Кж1, Кж2 и насиља у
породици, као и председник кривичног ванрасправног већа у поступку испитивања
оптужнице. Председник је кривичног одељења и заменик председника Вишег суда у
Зајечару. У периоду од 2016. до 2017. године, поступала је и као председник већа у
предметима другостепене грађанске материје.
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Учесник је бројних семинара, саветовања и стручних едукација у организацији
Министарства правде, Врховног касационог суда, Правосудног центра, посебно у области
процесуирања и спречавања трговине људима и заштите жртава у кривичном поступку.
Поседује сертификате за поступање по Закону о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, за примену Закона о
спречавању насиља у породици, за поступање у предметима привредног криминала и
сузбијања кривичних дела против службене дужности и корупције.
Течно говори енглески и немачки језик.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Зајечару, Ирена Крстић
Милосављевић је добила позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у
Зајечару.
Рад кандидата Ирене Крстић Милосављевић је Одлуком Kомисије Апелационог
суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и
председника Вишег суда у Врању, Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину и Вишег
суда у Лесковцу за период од 1. јануара 2015. до 23. фебруара 2018. године, вреднован
оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
За кандидата Ирену Крстић Милосављевић, Комисија Високог савета судства за
избор је утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора).
Након тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Вишег суда у Зајечару, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и
завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Ирену Крстић Милосављевић, судију Вишег суда у Зајечару, предложи
Народној скупштини Републике Србије за кандидата за председника Вишег суда у
Зајечару.
4. Биљана Мартиновић, судија Вишег суда у Зрењанину и вршилац функције
председника Вишег суда у Зрењанину, предлаже за избор председника Вишег суда
у Зрењанину.
Биљана Мартиновић је рођена 5. децембра 1957. године у Зрењанину. Правни
факултет Универзитета у Београду завршила је 15. фебруара 1983. године. Правосудни
испит је положила 25. новембра 1986. године.
Приправнички стаж започела је у својству волонтера у Општинском суду у
Зрењанину у периоду од 4. новембра 1983. године до 7. јуна 1984. године, а затим
наставила у РО ,,Технорад” у Зрењанину, на радном месту приправника, а након
положеног правосудног испита на радном месту директора општих и правних послова.
Изабрана је на сталну судијску функцију у Општинском суду у Зрењанину 3. априла
1989. године, где је поступала у кривичној материји.
За судију Окружног суда у Зрењанину изабрана је 1. јуна 1998. године, где је
поступала у кривичним предметима у првом степену и малолетничким предметима, као и
у раду другостепеног већа.
Изабрана је за судију Вишег суда у Зрењанину 1. јануара 2010. године, а одлуком
Високог савета судства од 25. децембра 2009. године постављена је за вршиоца функције
председника Вишег суда у Зрењанину. На исту функцију постављена је одлуком в.ф.
председника Апелационог суда у Новом саду од 13. јуна 2013. године, као и одлуком
Високог савета судства од 24. децембра 2013. године до избора председника суда.
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Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 27. маја 2014. године, изабрана је
за председника Вишег суда у Зрењанину, а тренутно је вршилац функције председника
Вишег суда у Зрењанину.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Зрењанину, Биљана Мартиновић
је добила позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Зрењанину.
Рад кандидата Биљане Мартиновић је Одлуком Kомисије Апелационог суда у Новом
Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Вишег суда у Зрењанину, Вишег суда у Новом Саду и Вишег суда у Сомбору за период од
1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља
судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Биљану Мартиновић, Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Вишег суда у Зрењанину, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и
завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Биљану Мартиновић, судију Вишег суда у Зрењанину, предложи Народној
скупштини Републике Србије за кандидата за председника Вишег суда у Зрењанину.
5. Драган Јанићијевић, судија Апелационог суда у Крагујевцу и вршилац функције
председника Вишег суда у Јагодини, предлаже за избор председника Вишег суда у
Јагодини.
Драган Јанићијевић је рођен 6. маја 1964. године у Јагодини. Правни факултет
Универзитета у Београду завршио је 3. фебруара 1993. године. Правосудни испит је
положио 25. марта 1996. године.
Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Јагодини у периоду од 1. марта
1994. године до 1. марта 1996. године. Након положеног правосудног испита у периоду од
7. августа 1996. године до 30. новембра 1999. године радио је у СО Јагодина у својству
стручног сарадника где је обављао послове у Општинском јавном правобранилаштву.
Изабран је на сталну судијску функцију 1. децембра 1999. године у Општинском суду
у Јагодини.
У периоду од 12. јуна 2001. године до 12. јуна 2005. године обављао је функцију
председника Општинског суда у Јагодини.
Изабран је за судију Вишег суда у Јагодини 1. јануара 2010. године и постављен за
вршиоца функције председника Вишег суда у Јагодини.
Изабран је за председника Вишег суда у Јагодини 23. маја 2014. године, а тренутно је
вршилац функције председника Вишег суда у Јагодини.
Одлуком Високог савета судства од 4. јуна 2019. године изабран је за судију
Апелационог суда у Крагујевцу.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Јагодини, Драган Јанићијевић је
добио позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Јагодини.
Рад кандидата Драгана Јанићијевића је Одлуком Kомисије Апелационог суда у
Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и
председника Вишег суда у Јагодини, Вишег суда у Крагујевцу, Вишег суда у Крушевцу и
Вишег суда у Краљеву за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован
оценом „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.
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За кандидата Драгана Јанићијевића, Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Вишег суда у Јагодини, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и
завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је одлуку
да Драгана Јанићијевића, судију Апелационог суда у Крагујевцу, предложи Народној
скупштини Републике Србије за кандидата за председника Вишег суда у Јагодини.
6. Весна Миловановић, судија Вишег суда у Крагујевцу, предлаже за избор
председника Вишег суда у Крагујевцу.
Весна Миловановић је рођена 8. јануара 1975. године у Јагодини. Правни факултет
Универзитета у Крагујевцу завршила је 23. марта 2000. године. Правосудни испит
положила је 30. јануара 2003. године.
Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 12. јуна
2000. године до 13. августа 2003. године. Након положеног правосудног испита у периоду
од 1. септембра 2003. године до 31. децембра 2009. године, радила је у својству судијског
помоћника у Општинском суду у Крагујевцу.
Одлуком Народне скупштине Републике Србије изабрана је први пут на судијску
функцију 1. јануара 2010. године у Основном суду у Крагујевцу, где је поступала у
извршној материји.
Ступила је на сталну судијску функцију у Основном суду Крагујевцу 1. јануара 2013.
године, где је поступала у извршној и кривичној материји. У периоду од 1. јула 2015.
године до 2. октобра 2016. године била је и руководилац извршног одељења.
За судију Вишег суда у Крагујевцу изабрана је 3. октобра 2016. године, где је
распоређена у парничној материји. Од 16. новембра 2017. године распоређена је у
другостепеној парничној материји и постављена за председника ГжИ већа и заменика
председника грађанског одељења, а од 3. августа 2018. године постављена је за
председника Гж већа и руководиоца судске праксе.
Поседује сертификате за статусне спорове, примену Закона о заштити узбуњивача,
Закона о извршном поступку и Закона о спречавању насиља у породици.
Ангажована је као предавач на Правној клиници, Правног факултета у Крагујевцу на
катедри за породично право.
Аутор је и предавач више саветовања на тему Закона о извршењу и обезбеђењу у
организацији ИНГ-ПРО-ДОО Београд. Учесник је бројних семинара и округлих столова
из области примене Закона о извршењу и обезбеђењу.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Крагујевцу, Весна Миловановић
је добила позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Крагујевцу.
Рад кандидата Весне Миловановић је Одлуком Kомисије Апелационог суда у
Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и
председника Вишег суда у Јагодини, Вишег суда у Крагујевцу, Вишег суда у Крушевцу и
Вишег суда у Краљеву за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован
оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
За кандидата Весну Миловановић, Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
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председника Вишег суда у Крагујевцу, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и
завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је одлуку
да Весну Миловановић, судију Вишег суда у Крагујевцу, предложи Народној скупштини
Републике Србије за кандидата за председника Вишег суда у Крагујевцу.
7. Биљана Николић, судија Апелационог суда у Крагујевцу и вршилац функције
предсеника Вишег суда у Краљеву, предлаже за избор председника Вишег суда у
Краљеву.
Биљана Николић је рођена 6. фебруара 1957. године у Тителу. Правни факултет
Универзитета у Београду завршила је 12. марта 1980. године. Правосудни испит положила
је 28. децембра 1981. године.
Приправнички стаж обавила је у Окружном јавном тужилаштву у Краљеву у периоду
од 1. јуна 1980. године до 27. децембра 1981. године. Након положеног правосудног
испита у периоду од 13. маја 1982. године до 14. јануара 1984. године радила је у
Општини Краљево на правним пословима.
Изабрана је на сталну судијску функцију 15. јануара 1984. године у Општинском
суду у Краљеву, где је поступала у парничном одељењу.
Обављала је адвокатску делатност у периоду од 1. септембра 1993. године до 31. маја
1996. године.
За судију Окружног суда у Краљеву изабрана је 1. јуна 1996. године, где је поступала
као другостепени судија на управним и кривичним предметима. Била је председник
грађанског одељења од 1997. године до 2000. године.
Изабрана је за председника Окружног суда у Краљеву 28. децембра 2001. године. За
председника истог суда у другом мандату изабрана је 15. новембра 2005. године.
За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је 1. јануара 2010. године, где је
поступала у парничној материји и била председник већа за породичне спорове. Била је
заменик вршиоца функције председника суда, а од 1. јануара 2013. године и председник
грађанског одељења.
За вршиоца функције председника Вишег суда у Краљеву постављена је 16. маја
2013. године.
Изабрана је за председника Вишег суда у Краљеву 10. јуна 2014. године, на којој
функцији је била до 27. маја 2019. године, од када је вршилац функције председника
Вишег суда у Краљеву.
Учесник је бројних семинара и обука. Завршила је обуку за медијатора. Објављивала
је радове у билтену Судске праксе у Окружном суду у Краљеву. Учесник је у изради
програма обуке за судије и судијске помоћнике. Била је предавач у организацији
Правосудног центра и Правосудне академије из области грађанског права. Ангажовала се
као предавач у парничној материји око примене новог Породичног закона, и објавила
радове из области породичног права, накнаде штете и медијације. Била је прадавач испред
Правосудне академије за примену новог Закона о парничном поступку за подручје
Апелационог суда у Крагујевцу. Током 2015. године одржала је три семинара из области
накнаде штете и примене чл. 5. и 6. Европске конвенције о људским правима за судије
основних и виших судова у Ужицу, Чачку и Јагодини.
Носилац је сертификата о успешно завршеној обуци у организацији Правосудног
центра у вези са породичним односима, правима детета, преступништву младих и
поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела. Завршила је и програм обуке о
односима са јавношћу. Била је члан радне групе Европске консултанске организације за
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израду радне верзије критеријума и мерила за избор носилаца правосудних функција у
организацији Европске комисије.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Краљеву, Биљана Николић је
добила позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Краљеву.
Рад кандидата Биљане Николић је Одлуком Kомисије Врховног касационог суда за
спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда,
Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у
Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу за период од 23. новембра 2017. до 26. децембра
2018. године, вреднована оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”и
„изузетно успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Биљану Николић, Комисија Високог савета судства за избор је утврдила
завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,
Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника
Вишег суда у Краљеву, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и завршне оцене и
исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је одлуку
да Биљану Николић, судију Апелационог суда у Крагујевцу, предложи Народној
скупштини Републике Србије за кандидата за председника Вишег суда у Краљеву.
8. Катарина Бошковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу и вршилац функције
председника Вишег суда у Крушевцу, предлаже за избор председника Вишег суда
у Крушевцу.
Катарина Бошковић је рођена 01. јуна 1955. године у Крушевцу. Правни факултет
Универзитета у Београду завршила је 15. септембра 1991. године. Правосудни испит је
положила 23. децембра 1985. године.
Приправнички стаж обавила је у Самоуправној интересној заједници друштвене
бриге о деци предшколског узраста у Крушевцу у периоду од 15. фебруара 1982. године
до 22. децембра 1985. године. Стални радни однос засновала је у Општинској управи
друштвених прихода општине Крушевац, где је од краја 1983. године до прве половине
1990. године обављала послове стручног сарадника, а након тога послове инспектора за
управно-надзорне послове у Републичкој управи јавних прихода- подручној јединици
Центра Крагујевац.
За судију Општинског суда у Крушевцу изабрана је 20. новембра 1992. године,
где је поступала по предметима у грађанској материји. За судију Окружног суда у
Крушевцу изабрана је 1. августа 2000.године, где је поступала по предметима у кривичној
материји, у првом и другом степену, и као истражни судија. Одлуком Високог савета
судства изабрана је на сталну судијску функцију у Апелациони суд у Крагујевцу, коју
обавља почев од 01. јануара 2010. године, поступајући по кривичним предметима. Од 21.
маја 2013. године до 3. јуна 2014. године обављала је послове вршиоца функције
председника Вишег суда у Крушевцу. Одлуком Народне скупштине изабрана је за
председника Вишег суда у Крушевцу, на коју дужност је ступила 04. јуна 2014. године.
Учесник је разних семинара, обука и конференција. Поседује сертификате у вези
Законика о кривичном поступку, унапређења ефикасности правосуђа, сертификате у вези
са правима жртава сексуланог и партнерског насиља и трговине људима.
Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.
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Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Крушевцу, Катарина Бошковић
је добила позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Крушевцу.
Рад кандидата Катарине Бошковић је Одлуком Kомисије Врховног касационог суда
за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда,
Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у
Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу , за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018.
године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно
успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Катарину Бошковић Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога,
Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Вишег суда у Крушевцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и
завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Катарину Бошковић, судију Апелационог суда у Крагујевцу и вршиоца
функције председника Вишег суда у Крушевцу, предложи Народној скупштини Републике
Србије за кандидата за председника Вишег суда у Крушевцу.
9. Небојша Стојичић, судија Вишег суда у Лесковцу, предлаже за избор председника
Вишег суда у Лесковцу.
Небојша Стојичић је рођен 12. фебруара 1960. године у Лесковцу. Правни факултет у
Нишу завршио је 15. марта 1983. године. Правосудни испит је положио 29. октобра 1984.
године.
Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Лесковцу, у периоду од 15.
октобра 1983. године до 28. октобра 1984. године, где је и наставио да ради након
положеног правосудног испита, на радном месту у звању стручног сарадника.
За судију Општинског суда у Лесковцу изабран је 16. марта 1986. године, где је
првих 5 година поступао у првостепеној кривичној материји, једну годину у првостепеној
грађанској материји и 7 година као истражни судија и судија за малолетнике. У току 1993.
године са 50% радног времена радио је у Општинском суду Сува Река у грађанској
материји у оквиру пружања правне помоћи правосудним органима на подручју АП Косово
и Метохија, а од марта 1996. године до јуна 1998. године, такође са 50% радног времена у
Општинском суду у Косовској Митровици у првостепеној кривичној материји.
За судију Окружног суда у Лесковцу изабран је 24. новембра 1999. године где је
прву годину поступао као истражни судија, првостепени и другостепени судија за
малолетнике, 2 године као судија у првостепеној кривичној материји, следеће 3 године као
истражни судија, првостепени и другостепени судија за малолетнике и као судија-члан
другостепеног већа.
За председника Општинског суда у Лесковцу изабран је 1. децембра 2005. године,
коју функцију је обављао до 1. децембра 2009. године.
Одлуком Високог савета судства 1. јануара 2010. године изабран је на сталну
судијску функцију у Вишем суду у Лесковцу, где поступа као судија за претходни
поступак, првостепени судија за малолетнике, члан другостепеног кривичног већа, један
од председника ванрасправног већа, судија у првостепеној грађанској материји у
предметима дискриминације и као члан другостепеног грађанског већа.
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Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Лесковцу, Небојша Стојичић је
добио позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Лесковцу.
Рад кандидата Небојше Стојичића је Одлуком Kомисије Апелационог суда у Нишу
за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег
суда у Врању, Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину и Вишег суда у Лесковцу, за
период од 1. априла 2017. године до 30. јуна 2018. године, редовно вреднован оценом
„изузетно успешно обавља судијску функцију” и за период од 01.јула 2015. године до 31.
марта 2017. године ванредно вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску
функцију”.
За кандидата Небојшу Стојичића Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Вишег суда у Лесковцу, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и
завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Небојшу Стојичића, судију Вишег суда у Лесковцу, предложи Народној
скупштини Републике Србије за кандидата за председника Вишег суда у Лесковцу.
10. Драгица Сингуриловић, судија Вишег суда у Неготину и вршилац функције
председника Вишег суда у Неготину, предлаже за избор председника Вишег суда у
Неготину.
Драгица Сингуриловић је рођена 27. априла 1963. године у Неготину. Правни
факултет у Нишу је завршила је 16. јуна 1988. године. Правосудни испит је положила 24.
децембра 1990. године.
Приправнички стаж обавила је Општинском суду у Неготину у периоду од 15.
октобра до 23. децембра 1990. године, где је након положеног правосудног испита
наставила са радом као судијски сарадник до 07. јула 1992. године. Од јула 1992. године
до 31. јануара 1993. године радила је као правник у Секретаријату за комунално стамбене
делатности Општине Неготин. Радни однос на радном месту судијског сарадника на
неодређено време засновала је 1. фебруара 1993. године.
За судију Општинског суда у Неготину изабрана је 20. јула 1994. године. За судију
Окружног суда у Неготину изабрана је 24. септембра 2004. године, где је поступала у
кривичној материји, и у складу са организацијом посла у суду истовремено поступала и у
парничној материји. Одлуком Високог савета судства 01. јануара 2010. године изабрана је
на сталну судијску функцију у Виши суду у Неготину, где поступа у првостепеној
кривичној материји, другостепеној кривичној материји и као судија за претходни
поступак, као и у другим материјама као члан већа. Одлуком председника суда била је
председник кривичног одељења у Општинском суду у Неготину. Након избора за судију
Окружног суда у Неготину одређена је за председника кривичног одељења. У Вишем суду
у Неготину била је председник кривичног одељења и заменика председника суда.
За вршиоца функције председника Вишег суда у Неготину постављена је 04. јула
2013. године. Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. маја 2014. године
изабрана је за председника Вишег суда у Неготину.
Учесник је великог броја семинара и обука у организацији Правосудне академије.
Поседује сертификате из области о правима детета и кривичноправној заштити
малолетних лица и поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела, сертификат за
поступање у вези са кривичним делима за насиље у породици.
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Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Неготину, Драгица
Сингуриловић је добила позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у
Неготину.
Рад кандидата Драгице Сингуриловић је Одлуком Kомисије Апелационог суда у
Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Вишег суда у Врању, Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину и Вишег суда у
Лесковцу, за период од 1. јула 2017. године до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом
„изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију
председника суда”.
За кандидата Драгицу Сингуриловић Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 4 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Вишег суда у Неготину, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и
завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Драгицу Сингуриловић, судију и вршиоца функције председника Вишег суда у
Неготину, предложи Народној скупштини Републике Србије за кандидата за председника
Вишег суда у Неготину.
11. Драгана Живадиновић, судија Апелационог суда у Нишу, предлаже за избор
председника Вишег суда у Нишу.
Драгана Живадиновић је рођена 21. јуна 1968. године у Крушевцу. Правни факултет
Универзитета у Нишу завршила је 01. септембра 1994. године. Правосудни испит је
положила 24. фебруара 1997. године.
Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Нишу у периоду од 1. септембра
1994. године до 23. фебруара 1997. године. Од 01. априла 1997. године примљена је на
неодређено време на место судијског помоћника где је обављала послове у кривичној
материји у Кв. већу и извршењу казни и малолетничком поступку.
За судију Општинског суда у Нишу изабрана је 24. новембра 1998. године, где је
поступала по предметима у кривичној материји. Одлуком Високог савета судства
изабрана је на сталну судијску функцију у Апелационом суду у Нишу, коју обавља почев
од 1. јануара 2010.године, где поступа у кривичној и малолетничкој материји.
Председник је Комисије за вредновање рада судија и председника Виших судова од
14. фебруара 2017. године.
Рад кандидата Драгане Живадиновић је Одлуком Kомисије Врховног касационог суда
за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда,
Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у
Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу, за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018.
године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Нишу, Драгана Живадиновић је
добила позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Нишу.
За кандидата Драгану Живадиновић Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Вишег суда у Нишу, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и
завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
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Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Драгану Живадиновић, судију Апелационог суда у Нишу, предложи Народној
скупштини Републике Србије за кандидата за председника Вишег суда у Нишу.
12. Слађана Чоловић, судија Вишег суда у Новом Пазару, предлаже за избор
председника Вишег суда у Новом Пазару.
Слађана Чоловић је рођена 10. новембра 1975. године у Сјеници. Правни факултет
Универзитета у Београду завршила је 10. фебруара 1999. године. Правосудни испит је
положила 6. марта 2002. године.
Приправнички стаж обавила је у Општинском Јавном тужилаштву у Сјеници, у
периоду од 01. октобра 1999. године до 5. марта 2002. године, где је и наставила да ради
након положеног правосудног испита, као тужилачки помоћник, а потом и као Виши
тужилачки помоћник.
За судију Општинског суда у Новом Пазару изабрана је 16. августа 2005. године, коју
функцију је обављала до 31.12.2009. године. Одлуком Високог савета судства 01. јануара
2010. године изабрана је на сталну судијску функцију у Виши суд у Новом Пазару, где је
распоређена на пословима председника кривичног одељења, члана комисије за
вредновање рада судије, члана тима за превенцију против наркоманије и поступа у
целокупној кривичноправној материји.
На Правном факултету у Нишу уписала je постдипломске студије, кривично
правни смер, на коме спрема специјалистички испит. Поседује сертификате из Посебних
знања о правима детета и кривичноправној заштити малолетних лица за поступање према
малолетним оштећеним лицима, посебна знања према малолетним учиниоцима кривичних
дела, сертификат за поступање у вези кривичних дела за насиље у породици, сертификат
за извршни поступак, сертификат о обуци за посреднике, сертификат о учешћу на
семинару за признање кривице. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Новом Пазару, Слађана
Чоловић је добила позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Новом
Пазару.
Рад кандидата Слађане Чоловић је Одлуком Kомисије Апелационог суда у
Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и
председника Вишег суда у Новом Пазару, Вишег суда у Пожаревцу, Вишег суда у Чачку и
Вишег суда у Ужицу, за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован
оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
За кандидата Слађану Чоловић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила
завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,
Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника
Вишег суда у Новом Пазару, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и завршне
оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Слађану Чоловић, судију Вишег суда у Новом Пазару, предложи Народној
скупштини Републике Србије за кандидата за председника Вишег суда у Новом Пазару.
13. Мирослав Алимпић, судија Апелационог суда у Новом Саду и вршилац функције
председника Вишег суда у Шапцу, предлаже за избор председника Вишег суда у
Новом Саду.
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Мирослав Алимпић је рођен 3. априла 1959. године у Новом Саду. Правни факултет
у Новом Саду завршио је 24. марта 1982. године. Правосудни испит је положио 30. јануара
1985. године.
Радни однос на радном месту судијског приправника обављао је од 26. септембра
1983. године до 25. септембра 1984. године у Општинском суду у Новом Саду.
За судију Општинског суда у Новом Саду изабран је 1. марта 1988. године, где је
радио као истражни судија. За судију Окружног суда у Новом Саду изабран је 1.
новембра 1995. године, у ком је обављао послове председника првостепеног кривичног
већа и истражног судије. Од 2003. године до 2007. године упућен је у Окружни суд у
Београду у ком је обављао је послове истражног судије у Посебном одељењу за ратне
злочине. Одлуком Високог савета судства изабран је на сталну судијску функцију у Виши
суд у Новом Саду, коју обавља почев од 1. јануара 2010. године.
За судију Апелационог суда у Новом Саду изабран је 20. новембра 2013. године.
Одлуком председника Апелационог суда у Новом Саду постављен је за вршиоца функције
председника Вишег суда у Шапцу од 26. октобра 2016. године.
Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и
конференција. Носилац је сертификата о успешно завршеној обуци у организацији
Правосудног центра у вези са посебним знањима из области права детета и
кривичноправној заштити малолетника. Носилац је сертификата Специјалисте
Међународног хуманитарног права. Завршио је курс у оквиру обуке у организацији ОЕБСа за истражитеље и истраживање ратних злочина. Члан је Одбора за превенцију
наркоманије, тела које је формирала Скупштина града Новог Сада.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Новом Саду, Мирослав
Алимпић је добио позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Новом
Саду.
Рад кандидата Мирослава Алимпића је Одлуком Kомисије Врховног касационог
суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда,
Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у
Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу, за период од 1. јула 2015. године до 30. јуна 2018.
године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно
успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Мирослава Алимпића Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Вишег суда у Новом Саду, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и
завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Мирослава Алимпића, судију Апелационог суда у Новом Саду и вршиоца
функције председника Вишег суда у Шапцу, предложи Народној скупштини Републике
Србије за кандидата за председника Вишег суда у Новом Саду.
14. Драган Вучићевић, судија Вишег суда у Пожаревцу и вршилац функције
председника Вишег суда у Пожаревцу, предлаже се за избор председника Вишег
суда у Пожаревцу.
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Драган Вучићевић је рођен 10. октобра 1963. године у Симићеву, СО Жабари.
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу завршио је 15. фебруара 1990. године.
Правосудни испит је положио 29. септембра 1992. године. Последипломске студије
уписао је на Правном факултету Универзитета у Београду, где је дана 25. октобра 1997.
године, стекао звање специјалисте за област кривичног права.
Радни однос засновао је 01. јуна 1990. године у Окружном суду у Пожаревцу и све до
полагања правосудног испита био је распоређен у својству судијског приправника у истом
суду.У периоду од 01. новембра 1992. године, до 24. марта 1994. године радио је као
стручни сарадник у Општинском суду у Жабарима.
За судију Општинског суда у Жабарима изабран је 24. маја 1994. године, где је и
радио до 30. септембра 1997. године. Одлуком в.ф. председника Врховног суда Србије
дана 28. октобра 1997. године распоређен је на рад у Општински суд у Пожаревцу. У
наведеном суду радио је до 30.новембра 1999. године, када је изабран за судију Окружног
суда у Пожаревцу. Након оснивања Вишег суда у Пожаревцу, изабран је за судију овог
суда од 1. јануара 2010. године.
Одлуком Високог савета судства од 28. децембра 2010. године постављен је за
вршиоца функције председника Вишег суда у Пожаревцу. Одлуком Народне скупштине
Републике Србије донетој на седници 23.05.2014. године изабран је за председника Вишег
суда у Пожаревцу. Поред послова председника суда, поступао је у крвичној материји, у
првом и другом степену, у ванпретресном кривичном већу и као дежурни судија за
предходни поступак.
Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и
конференција, организованих од стране Правосудне академије, Министарства правде,
Правног факултета и других институција . Стекао је већи број сертификата, међу којима и
Сертификат о посебним знањима из области права детета, преступништва младих и
поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела, Сертификат поводом учешћа на
семинару "Одузимање имовине проистекле из кривичног дела", док је на Институту за
хуманитарно право завршио и специјалистичку обуку за међународно хуманитарно право.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Пожаревцу, Драган Вучићевић
је добио позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Пожаревцу.
Рад кандидата Драгана Вучићевић је Одлуком Kомисијe Апелационог суда у
Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и
председника Вишег суда у Новом Пазару, Вишег суда у Пожаревцу, Вишег суда у Чачку и
Вишег суда у Ужицу I Су-1 - 28/18 од 17. маја 2018. године, за период од 1. јула 2015. до
23 фебруара 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља функцију
председника суда”.
За кандидата Драгана Вучићевић Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Вишег суда у Пожаревцу, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и
завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Драгана Вучићевића, судију и вршиоца функције председника Вишег суда у
Пожаревцу, предложи Народној скупштини Републике Србије за кандидата за
председника Вишег суда у Пожаревцу.
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15. Слађана Бојковић, судија и вршилац функције председника Вишег суда у
Смедереву, предлаже се за избор председника Вишег суда у Смедереву.
Бојковић Слађана рођена је 18. јула 1963. године у Смедеревској Паланци. Правни
факултет Универзитета у Београду завршила је 17. јуна 1987. године. Правосудни испит је
положила 21. новембра 1988. године.
Радни однос засновала је 01. новембра 1987. године у Општинском суду у
Смедереву и све до полагања правосудног испита била је распоређен у својству судијског
приправника у истом суду. Од 01. јануара 1990. године, године радила је као стручни
сарадник у Општинском суду у Смедереву.
За судију Општинског суда у Смедереву изабрана је 29. октобра 1992. године, коју
дужност је обављала до краја 1999. године, и то као председник првостепеног кривичног
већа.
За судију Окружног суда у Смедереву изабрана је 09. новембра 1999. године, а на
дужност је ступила 03.01.2000. године, када је преузела првостепено веће и веће за
малолетнике.
Дана 23. децембра 2009. године изабрана је за судију Вишег суда у Смедереву, а
Одлуком Високог савета судства од 23. децембра 2009. године постављена је вршиоца
функције председника тог суда. Одлуком Високог савета судства од 24. децембра 2013.
године постављена је вршиоца функције председника Вишег суда у Смедереву, а који је
основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени
гласник РС“, број 101/03), почев од 01.јануара 2014. године. За председника Вишег суда у
Смедереву изабрана је дана 23. маја 2014. године.
Као судија за малолетнике, спроводила је припремни поступак, у већу за
малолетнике поступала по предлозима за изрицање кривичних санкција и пратила
спровођење изречених мера, које поступке обавља и данас, уз поступање у предметима
Кв, Куо, Кп, Кж, Р4к, и од скоро као председник већа у предметима Кж1 и Кж2. Поред
наведеног, поступа и по захтевима за рехабилаитацију.
Учествовала је на семинарима о правима детета, преступништву младих и
поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела у организацији Правосудног
центра, Центра за права детета и UNICEF-a, те је стекла посебна знања из области права
детета и преступништва младих, о чему поседује и сертификат на основу ког може да
поступа у свим фазама поступка који се води према малолетним учиниоцима кривичних
дела. Учествовала је и у свим касније организованим семинарима из ове области, као и
осталим видовима стручног усавршавања, у организацији највиших судских инстанци,
Правосудне академије, Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу ( Рад на
тему „Непрекидност главног претреса и суђење у разумном року“, објављен је у Зборнику
са LV редовног годишњег саветовања Удружења).
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Смедереву, Слађана Бојковић је
добила позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Смедереву.
Рад кандидата Слађане Бојковић је Одлуком Kомисија Апелационог суда у
Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и
председника Вишег суда у Ваљеву, Вишег суда у Панчеву и Вишег суда у Смедереву за
период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно
обавља судијску функцију ” и изузетно успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Слађану Бојковић Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
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председника Вишег суда у Смедереву, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и
завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Слађану Бојковић, судију и вршиоца функције председника Вишег суда у
Смедереву, предложи Народној скупштини Републике Србије за кандидата за председника
Вишег суда у Смедереву.
16. Бранислав Петковић, судија и вршилац функције председника Вишег суда у
Сомбору, предлаже се за избор председника Вишег суда у Сомбору.
Бранислав Петковић рођен је 13. априла 1956. године у Сомбору. Правни факултет
Универзитета у Новом Саду завршио је 17. јуна 1981. године. Правосудни испит је
положио 25. марта 1987. године.
Дана 21. децембра 1982. године запослио се у ПТТ Сомбор на месту руководиоца
Службе за правне и опште послове. Дана 16. јуна 1987. године изабран је за судију
Општинског суда у Сомбору, у коме је 3 године радио у грађанској материји, а затим 2
године у кривичној. Од 1992. до 2003. године бавио се адвокатуром, а 16. јуна 2003.
године изабран је за судију Окружног суда у Сомбору. Ову функцију је обављао до 2005.
године, када је изабран за председника Општинског суда у Сомбору, на којој је био до
краја 2009. године. За време обављања дужности председника општинског суда поступао
је у кривичним и грађанским предметима, и највећи део рада усмерио ка решавању старих
предмета и побољшању ефикасности и успешности целог суда.
Одлуком Скупштине Града Сомбора фебруара 2010. године, изабран је за Јавног
правобраниоца Града. Дана 13.новембра 2012. године изабран је за судију Вишег суда у
Сомбору, и тада је поступао у грађанској материји.
Одлуком Високог савета судства од 25.јуна 2013. године постављен је за вршиоца
функције председника Вишег суда у Сомбору. Одлуком Народне скупштине Републике
Србије донетој на седници 23.маја 2014. године изабран је за председника Вишег суда у
Сомбору. Поред послова председника суда, поступа као судија за малолетнике, судија за
предходни поступак, судија за извршење кривичних санкција и у крвичним и грађанским
већима.
Током рада се интезивно стручно усавршавао и учесник је великог броја семинара,
стручних и научних саветовања и конференција, на којима је стекао сертификате којим се
специјализовао за поступаље у посебним поступцима(малолетнички, заштита
узбуњивача).
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Сомбору, Бранислав
Петковића је добио позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Сомбору.
Рад кандидата Бранислава Петковића је Одлуком Kомисије Апелационог суда у
Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и
председника Вишег суда у Зрењанину, Вишег суда у Новом Саду и Вишег суда у Сомбору
V Су-35-3/17 од 12. децембра 2018.године, за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018.
године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију ” и „изузетно
успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Бранислава Петковића Комисија Високог савета судства за избор
је утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Вишег суда у Сомбору, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и
завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
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Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Бранислава Петковића, судију и вршиоца функције председника Вишег суда у
Сомбору, предложи Народној скупштини Републике Србије за кандидата за председника
Вишег суда у Сомбору.
17. Ференц Молнар, судија Вишег суда у Суботици и вршилац функције председника
Вишег суда у Суботици, предлаже се за избор председника Вишег суда у
Суботици.
Ференц Молнар рођен је 24. октобра 1963. године у Светозару Милетићу, СО
Сомбор. Правни факултет Универзитета у Новом Саду завршио је 30. јуна 1987. године.
Правосудни испит је положио 28. март 1990. године.
Радни однос засновао је 15. децембра 1987. године у Вишем јавном тужилаштву у
Сомбору и све до полагања правосудног испита био је распоређен у својству приправника
у тужилаштву. Након положеног правосудног испита, радио је у Фабрици изолационог
материјала у Кањижи, на месту самосталног правног референта, а од 11. октобра 1990.
године у Предузећу за производњу намештаја “Будућност“, у Суботици на месту шефа
службе општих и правних послова.
Дана 12. новембра 1992. године изабран је судију Општинског суда у Суботици. У
наведеном суду је радио у кривичној материји .
Дана 06. новембра 1995. године изабран је за заменика Окружног јавног тужиоца у
Суботици.
Дана 12.јула 2000. године изабран је за судију Окружног суда у Суботици. Као
судија кривичног одељења у периоду од августа 2002. године, па до почетка 2003. године
био је председник првостепеног кривичног већа, а у периоду од 2003. године, до 2005.
године је био истражни судија и судија за малолетнике, као и председник већа за
малолетнике. У току 2006. године био је судија за малолетнике. У току 2007. године је
поред наведеног, био и председник већа за малолетнике, председник и члан ванпретресног
кривичног већа и члан жалбеног кривичног већа. У току 2008. године био је поред
наведеног, и председник управног жалбеног већа у предметима произашлим из тадашљег
Закона о локалној самоуправи. У току 2009. године, преседавао је ванпретресним
кривичног већем, био члан кривичног жалбеног већа и председник првостепеног
кривичног већа.
Решењем председника Врховног суда Србије од 29. јуна 2007. године, 30.јуна 2008.
године, и 09.јула.2009. године постављан је за вршиоца функције председника Окружног
суда у Суботици.
Одлуком Високог савета судста од 24. децембра 2009. године изабран је за судију
Вишег суда у Суботици, а затим и постављен за вршиоца функције председника истог
суда. У 2010. и 2011. години био је судија за малолетнике, председник ванпретресног
кривичног већа, члан кривичног - жалбеног већа, а према потреби је учествовао у раду
грађанско-жалбених већа. У току 2012.и 2013. године био је председник већа и судија у
кривичној материји у првом степену, председник ванпретресног кривичног већа и
истражни судија у приправности, од октобра 2013. године, био је и судија за предходни
поступак, председник већа у првостепеном кривичном поступку и председник кривичног
жалбеног већа.
Дана 23.маја 2014. година Народна скупштина Републике Србије је донела одлуку
којом је изабран за председника Вишег суда у Суботици. Поред послова судске управе,
судија је наставио да поступа, као председник већа у првостепеном кривичном поступку,
председник ванпретресног кривичног већа, председник кривичног жалбеног већа, судија
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за предходни поступак, судија за малолетнике (само за предмете у приправности). Почев
од 2017. године је члан, судија известилац у грађанско-жалбеном већу у предметима
стварне надлежности Вишег суда у Суботици, према Закону о обезбеђењу и извршењу.
Током 2018. године поступао је и као судија грађанског одељења у првостепеном
поступку по тужбама на основу дискриминације.
Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и
конференција, организованих од стране Правосудног центра и Правосудне академије, као
и од других домаћих и иностраних организација. С тим у вези, поседује потврђује
посебна знања из области права детета и кривичноправној заштити малолетних
лица.Oспособио се за службену употребу мађарског језика и писма у органима управе и
правосуђу. У току 2009. године био је члан групе за израду дела судског пословника о
равноправној употреби језика и писама националних мањина у судским
поступцима.Током 2016. године у Правосудној академији прошао је обуку у вези примене
Закона о извршењу и обезбеђењу. Решењем Покрајнског секретара за образовање,
прописе, управу и националне мањине од 01. септембра 2016. године именован је за
испитивача из предмета Кривично право у Другом испитном одбору за полагање
правосудног испита, а истовремено је постављен и за председника тог одбора. Током 2018.
године је као коаутор објавио књигу под насловом „По основу ког права? Правосудна
абецеда за младе“, на мађарском језику у издању стручног удружења правника који
поступају на мађарском језику у Војводини, из Новог Сада (ВМЈЕ).
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Суботици, Ференц Молнар је
добио позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Суботици.
Рад кандидата Ференц Молнара је Одлуком Kомисије Апелационог суда у Новом
Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Вишег суда у Сремској Митровици, Вишег суда у Суботици и Вишег суда у Шапцу V Су35-10/18-1-1 од 11. децембра 2018.године, за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018.
године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију ” и „изузетно
успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Ференц Молнара Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Вишег суда у Суботици, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и
завршна оцена, и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Ференц Молнара, судију Вишег суда у Суботици и вршилац функције
председника Вишег суда у Суботици, предложи Народној скупштини Републике Србије за
кандидата за председника Вишег суда у Суботици.
18. Раденко Зечевић, судија Вишег суда у Ужицу, предлаже се за избор председника
Вишег суда у Ужицу.
Раденко Зечевић рођен је 07. августа 1959. године у Новој Вароши. Правни
факултет Универзитета у Београду завршио је 02. јула 1985. године. Правосудни испит је
положио 28. јуна 1995. године.
По завршетку студија, засновао је радни однос дана 03. септембра 1986. године у
Општинском органу за прекршаје Нова Варош, као судија за прекршаје. Од 01.јуна 1990.
године обављао је послове директора Центра за социјални рад у Новој Вароши. Дана 03.
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марта 1998. године засновао је радни однос на неодређено време у Општинском суду у
Новој Вароши на радном месту стручног сарадника.
За судију Општинског суда у Новој Вароши изабран је 10. новембра 1999. године.
Одлуком Народне скупштине од 12. јуна 2001. године изабран је за председника
Општинског суда у Новој Вароши. По истеку мандата, решењем председника Окружног
суда у Ужицу од 15. јуна 2005. године постављен је за вршиоца дужности председника
истог суда, а одлуком Народне скупштине од 21. јула 2005. године поново је изабран за
председника суда у Новој Вароши. Дана 16. децембра 2009. године изабран је за судију
Вишег суда у Ужицу. Као судија вишег суда поступао је као истражни судија и судија за
малолетнике до 2013. године. Након тога, поступао је као парнични судија у првом и
другом степену. Председник је грађанског одељења и заменик председника суда.
Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и конференција,
те је завршио обуку из области споразума о признању кривице, одговорности правних
лица за кривична дела, за поступање у кривичној заштити малолетних лица, у вези
примене Закон а о извршењу и обезбеђењу, у вези примене Закона о заштити узбуњивача,
Закона о спречавању насиља у породици и за поступање у предметима из породичних
односа.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Ужицу, Раденко Зечевић је
добио позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Ужицу.
Рад кандидата Раденка Зечевића је Одлуком Kомисијe Апелационог суда у
Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и
председника Вишег суда у Новом Пазару, Вишег суда у Пожаревцу, Вишег суда у Чачку и
Вишег суда у Ужицу, за период од 1. јула 2015. до 23 фебруара 2018. године, вреднован
оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
За кандидата Раденка Зечевића Комисија Високог савета судства за избор је утврдила
завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,
Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника
Вишег суда у Ужицу, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и завршне оцене и
исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је одлуку
да Раденка Зечевића, судију Вишег суда у Ужицу, предложи Народној скупштини
Републике Србије за кандидата за председника Вишег суда у Ужицу.
19. Петар Марковић, судија Вишег суда у Чачку, предлаже се за избор председника
Вишег суда у Чачку .
Петар Марковић је рођен 13. јула 1962. године у Чачку. Правни факултет
Универзитета у Београду завршио је 20. јануара 1990. године. Правосудни испит је
положио 1. јуна 1993. године.
Приправнички стаж је обавио у адвокатској канцеларији од 1. новембра 1990.
године до 31. маја 1993. године, а од 2. новембра 1993. године до 14. августа 1994. године
био је запослен на неодређено време у Општини Чачак на радном месту дипломираног
правника – приправника.
За судију Општинског суда у Чачку изабран је 15. августа 1994. године и до 2001.
године је поступао у грађанској материји, а затим и у кривичној материји.
Почетком 2006. године изабран је за председника Општинског суда у Чачку и ту
функцију је обављао до 31. децембра 2009. године.
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Од 31. децембра 2009. године је судија Основног суда у Чачку и поступа у
кривичној материји, а од 2014. до 2016. године је обављао функцију заменика председника
суда.
За судију Вишег суда у Чачку изабран је 29. марта 2016. године. Као судија поступа
у материјама Гж, Гж1, Гж-рр, Гж2н, Гж-јб, П, П1, КИ, Кв, Кж, Кж1, Р, Р4-и, Р4-п, Кпп и
Кпп.пов.
Учесник је бројних стручних семинара и предавања за које поседује сертификате за
поступање са малолетницима, за поступање у поступцима медијације, поводом
узбуњивања и у породичним односима.
Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Чачку, Петар Марковић је
добио позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Чачку.
Рад кандидата Петра Марковића је Одлуком Комисије Апелационог суда у
Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и
председника Вишег суда у Новом Пазару, Вишег суда у Пожаревцу, Вишег суда у Чачку и
Вишег суда у Ужицу за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом
„изузетно успешно обавља судијску функцију”.
За кандидата Петра Марковића Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Вишег суда у Чачку, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и
завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Петра Марковића, судију Вишег суда у Чачку, предложи Народној скупштини
Републике Србије за кандидата за председника Вишег суда у Чачку.
20. Саша Кнежевић, судија Вишег суда у Шапцу и вршилац функције председника
Основног суда у Лозници, предлаже се за избор председника Вишег суда у Шапцу.
Саша Кнежевић је рођен 12. октобра 1966. године у Шапцу. Правни факултет
Универзитета у Новом Саду завршио је 16. децембра 1991. године. Правосудни испит је
положио 29. марта 1994. године.
Приправнички стаж је обавио у периоду од 1. фебруара 1992. године до 28. марта
1994. године у Окружном суду у Шапцу.
Након положеног правосудног испита запослен је на неодређено време у предузећу
ДП „Металопластика“ Шабац на радном месту дипломираног правника.
За судију Општинског суда у Шапцу изабран је 17. јуна 1996. године, где је као
судија поступао у материјама извршења, радних спорова и у првостепеној кривичној
материји до 2. маја 2006. године.
За судију Окружног суда у Шапцу изабран је 3. маја 2006. године где као судија
ради до 31. децембра 2009. године. Од 1. јануара 2010. године, као судија Вишег суда у
Шапцу поступао је као истражни судија, а након тога у првостепеној кривичној материји.
Радио је и као судија за малолетнике, судија за извршење кривичних санкција и у
предметима заштите права на суђење у разумном року.
За вршиоца функције председника Основног суда у Лозници постављен је 22.
децембра 2016. године. На овој функцији, поред послова судске управе ради и као
председник КВ већа, ради предмете заштите права на суђење у разумном року, извршење
кривичних санкција и као истражни судија у истражним предметима који су започети по
ранијем ЗКП-у.
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Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Шапцу, Саша Кнежевић је
добио позитивно мишљење за избор за председника Вишег суда у Шапцу.
Рад кандидата Саше Кнежевића је Одлуком Kомисије Апелационог суда у Новом
Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Вишег суда у Сремској Митровици, Вишег суда у Суботици и Вишег суда у Шапцу за
период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно
обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Сашу Кнежевића Комисија Високог савета судства за избор је утврдила
завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,
Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника
Вишег суда у Шапцу, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и завршне оцене и
исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Сашу Кнежевића, судију Вишег суда у Шапцу и вршиоца функције председника
Основног суда у Лозници, предложи Народној скупштини Републике Србије за кандидата
за председника Вишег суда у Шапцу.
21. Зоран Илић, судија Основног суда у Крагујевцу и вршилац функције председника
Основног суда у Крагујевцу, предлаже за избор председника Основног суда у
Крагујевцу.
Зоран Илић је рођен 19. маја 1959. године у Крагујевцу. Правни факултет у
Крагујевцу завршио је 30. октобра 1981. године. Правосудни испит је положио 26.
септембра 1983. године.
Приправнички стаж обавио је Окружном суду у Крагујевцу у периоду од 08.
септембра 1982. године до 25. септембра 1983. године, где је након положеног
правосудног испита наставио са радом као судијски помоћник до 31. јануара 1984. године.
Стални радни однос на радном месту судијског помоћника засновао је 1. фебруара 1984.
године у Општинском суду у Крагујевцу.
За судију Општинског суда у Крагујевцу изабран је 16. априла 1986. године,
поступајући као истражни судија до 31. децембра 2009. године. Одлуком Високог савета
судства у јулу 2011. године изабран је на место судије Основног суда у Крагујевцу и
распоређен на рад у кривичној материји као председник већа.
За вршиоца функције председника Основног суда у Крагујевцу постављен је 29.
јуна 2013. године. Одлуком Народне скупштине од 12. јуна 2014. године изабран је за
председника Основног суда у Крагујевцу, за које време је Врховни касациони суд
доделио два признања Основном суду у Крагујевцу, у октобру 2017. године и октобру
2018. године у Врњачкој Бањи, за допринос унапређењу ефикасности и квалитета судског
система Републике Србије и награду за најбоље остварене резултате рада у 2018. години.
Носилац је сертификата у оквиру обуке у вези Закона о спречавању насиља у
породици.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Крагујевцу, Зоран Илић је
добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Крагујевцу.
Рад кандидата Зорана Илића је Одлуком Kомисије Вишег суда у Крагујевцу за
спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу, за период од 1. јула 2015.
године до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску
функцију”.
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За кандидата Зорана Илића Комисија Високог савета судства за избор је утврдила
завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,
Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника
Основног суда у Крагујевцу, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и завршне
оцена и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Зорана Илића, судију Основног суда у Крагујевцу и вршиоца функције
председника Основног суда у Крагујевцу, предложи Народној скупштини Републике
Србије за кандидата за председника Основног суда у Крагујевцу.
22.Саша Дујаковић, судија Вишег суда у Нишу , предлаже за избор председника
Основног суда у Нишу.
Саша Дујаковић је рођен 27. новембра 1971. године у Лесковцу. Правни факултет у
Приштини завршио је 16. октобра 2000. године. Правосудни испит је положио 23. Априла
2003. године.
Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Нишу, у периоду од 1. децембра
2000. године до 19. септембра 2001. године и у Окружном суду у Нишу у периоду од 20.
септембра 2001. године до 20. марта 2003. године. Након положеног правосудног испита
радни однос на одређено време на радном месту судијског помоћника обављао је у
Окружном суду у Нишу у периоду од 29. априла 2003. године до 29.јула 2003. године и у
Општинском суду у Нишу у периоду од 30. јула 2003. године до 25. јануара 2004. године.
Послове секретара суда обављао је у Општинском суду у Нишу од 26. јануара 2004.
године до 13. априла 2006. године.
За судију Општинског суда у Нишу изабран је 14. априла 2006. године, где је
поступао по предметима у кривичној материји. Одлуком Високог савета судства од 17.
децембра 2009. године изабран је на сталну судијску функцију у Виши суд у Нишу, где
поступа у кривичној материји и као судија за претходни поступак. Годишњим распоредом
послова истовремено је обављао и дужност заменика председника Вишег суда у Нишу,
председника Одељења судске праксе и послове Надзора над применом Хашких
конвенција. Од јануара 2014. године поступа у другостепеном кривичном поступку. Од 1 .
марта 2018. године распоређен је у Посебно одељење Вишег суда за борбу против
корупције.
Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и конференција
у области кривичне материје и осталих грана права.
Учествовао је у раду Радне групе за израду Судског пословника, Радне групе за
израду Правилника о оцени судијских помоћника и Радне групе за решавање старих
предмета. Члан је Комисије за одлучивање о приговорима на оцењивање судијских
помоћника. Ангажован је као предавач на оспособљавању и усавршавању судија и
административних радника са подручја Апелационог суда у Нишу. Поседује сертификат
за рад на рачунару и говори енглески језик.
Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Нишу, Саша Дујаковић је
добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Нишу.
Рад кандидата Саше Дујаковић је Одлуком Kомисије Апелационог суда у Нишу за
спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег
суда у Нишу, Вишег суда у Прокупљу и Вишег суда у Пироту , за период од 1. јула 2015.
године до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску
функцију”.
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За кандидата Сашу Дујаковића Комисија Високог савета судства за избор је утврдила
завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,
Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника
Вишег суда у Нишу, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и завршне оцене и
исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Сашу Дујаковића, судију Вишег суда у Нишу, предложи Народној скупштини
Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Нишу.
23. Jaсмина Игић Матић, судија Привредног суда у Ваљеву и вршилац функције
председника Привредног суда у Ваљеву, предлаже за избор председника Привредног суда
у Ваљеву.
Јасмина Игић Матић је рођена 2. децембра 1957. године у Ваљеву. Правни
факултет Универзитета у Београду завршила је 19. новембра 1985. године. Правосудни
испит је положила 29. јануара 1991. године.
Од 2. фебруара 1987. године засновала је радни однос на неодређено време у
Секретаријату за управне послове и урбанизам Скупштине општине Ваљево најпре као
приправник, а после обављеног приправничког стажа и положеног правосудног испита
радила је прво на пословима стручног сарадника, а затим и као начелник одељења до 14.
децембра 1992. године.
За судију Општинског суда у Ваљеву изабрана је 15. децембра 1992. године где
поступа у грађанској материји до 10. јуна 1996. године када је изабрана у Привредни суд
у Ваљеву. Као судија је поступала у привредним споровима, ванпарничним предметима и
предметима уписа у судски регистар. Била је члан ИПВ већа, ликвидационог већа,
стечајног већа, а од 2000. године председник парничног одељења и руководилац судске
праксе. Такође је одређена да као судија прати и спроводи обуку судијских приправника.
За вршиоца функције председника Привредног суда у Ваљеву постављена је 1.
јануара 2010. године, а за председника Привредног суда у Ваљеву изабрана је 23.05.2014.
године. Током вршења функције председника суда и даље поступа у привредним
споровима, поступа у предметима по приговорима за повреду права на суђење у разумном
року као и у предметима уписа у судски регистар.
У периоду од 2005. до 2007. године била је члан Арбитражног већа при Привредној
комори Србије, а у мају 2018. године након завршене обуке у Нишу стекла је лиценцу
медијатора.
Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Ваљеву, Јасмина Игић
Матић је добила позитивно мишљење за избор за председника Привредног суда у Ваљеву.
Рад кандидата Јасмине Игић Матић је Одлуком Kомисије Привредног апелационог
суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Привредног суда у Београду, Привредног суда у Ваљеву, Привредног суда у Панчеву,
Привредног суда у Краљеву, Привредног суда у Крагујевцу, Привредног суда у
Пожаревцу, Привредног суда у Ужицу и Привредног суда у Чачку за период од 1. јула
2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску
функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Јасмину Игић Матић Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Привредног суда у Ваљеву, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада
и завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
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Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Јасмину Игић Матић, судију Привредног суда у Ваљеву и вршиоца функције
председника Привредног суда у Ваљеву, предложи Народној скупштини Републике
Србије за кандидата за председника Привредног суда у Ваљеву.
24.Милена Стевановић, судија Привредног суда у Зајечару и вршилац функције
председника Привредног суда у Зајечару, предлаже за избор председника Привредног
суда у Зајечару.
Милена Стевановић је рођена 19. октобра 1957. године у Кални, Општина
Књажевац. Правни факултет Универзитета у Нишу завршила је 1. марта 1983. године.
Правосудни испит је положила 28. септембра 1992. године.
После завршеног Правног факултета почев од 1. октобра 1983. године засновала је
радни однос на одређено време у Општинској управи Општине Зајечар најпре као
приправник, а после и на пословима правног референта.
Од 1. августа 1985. године до 14. маја 2005. године запослена је у предузећу ДП
„Порцелан“ Зајечар на неодређено време где на пословима правног референта ради на
изради одлука органа управљања, предлога правилника, појединачних колективних
уговора, доношења управних аката, састављања тужби и других поднесака у судским
поступцима, предлога за дозволу принудних извршења, а вршила је и заступања пред
судовима и другим државним органима.
У периоду од 15. маја 1995. године до 14. јуна 1997. године ради као адвокат.
Од 15. јуна 1997. године засновала је радни однос на неодређено време у
Привредном суду у Зајечару где ради као руководилац судског регистра до 17. новембра
1998. године.
За судију Привредног суда у Зајечару изабрана је 18. новембра 1998. године где
поступа у свим материјама из надлежности привредних судова – парничној, извршној,
стечајној, привредним преступима, материји суђења у разумном року, судском регистру и
другој ванпарничној материји из надлежности овог суда.
За вршиоца функције председника Привредног суда у Зајечару постављена је 17.
маја 2017. године.
Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Зајечару, Милена
Стевановић је добила позитивно мишљење за избор за председника Привредног суда у
Зајечару.
Рад кандидата Милене Стевановић је Одлуком Kомисије Привредног апелационог
суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног суда у
Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, Привредног суда у Суботици,
Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу за
период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно
обавља судијску функцију”.
За кандидата Милену Стевановић Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Привредног суда у Зајечару, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада
и завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Милену Стевановић, судију Привредног суда у Зајечару и вршиоца функције
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председника Привредног суда у Зајечару, предложи Народној скупштини Републике
Србије за кандидата за председника Привредног суда у Зајечару.
25. Бранислав Јововић, судија Привредног суда у Крагујевцу и вршилац функције
председника Привредног суда у Крагујевцу, предлаже за избор председника Привредног
суда у Крагујевцу.
Бранислав Јововић је рођен 21. новембра 1961. године у Крагујевцу. Правни
факултет Универзитета у Крагујевцу завршио је 18. септембра 1987. године. Правосудни
испит је положио 27. марта 1990. године.
Радни однос на радном месту судијског приправника засновао је 17. октобра 1988.
године у Окружном суду у Крагујевцу где је радио до 17. октобра 1990. године.
Након положеног правосудног испита од 16. новембра 1990. године запослен је у
предузећу ДП Индустрија галових и техничких ланаца „Филип Кљајић“ у Крагујевцу на
радном месту дипломираног правника - референта за правне послове, где је радио до 7.
фебруара 1991. године.
У Окружни привредни суд у Крагујевцу је почев од 1. марта 1991. године примљен
у радни однос на неодређено време на радном месту стручног сарадника у материји
извршења, које послове је обављао до 26. маја 1996. године.
За судију Привредног суда у Крагујевцу изабран је 27. маја 1996. године, где је
поступао у свим материјама из надлежности привредних судова – привредних спорова,
извршења, привредних преступа и регистра.
За председника Привредног суда у Крагујевцу изабран 9. новембра 1999. године и
функцију председника суда обавља до 27. децембра 2001. године. За вршиоца функције
председника Привредног суда у Крагујевцу постављен је 11. јула 2013. године коју
функцију обавља до 22. маја 2014. године.
Одлуком Народне скупштине Републике Србије дана 23. маја 2014. године изабран
је за председника Привредног суда у Крагујевцу. Током обављања функције председника
суда био је истовремено ангажован и радом у појединим судећим материјама – стечајној,
материји привредних преступа, као и у предметима по приговорима за повреду права на
суђење у разумном року, а учествовао је и у раду ИПВ већа. Обављао је и послове
портпарола суда. За вршиоца функције председника Привредног суда у Крагујевцу
постављен је 24. маја 2019. године.
Учесник је многобројних семинара и саветовања судија привредних судова, сусрета
правника у привреди Србије, традиционалних годишњих саветовања свих судија
Републике Србије, семинара у организацији Правосудне академије.
У школској 2014-2015. години држао је вежбе студентима четврте године основних
студија Правног факултета у Крагујевцу из предмета Привредно право, а 28. фебруара
2019. године на истом факултету је учествовао у раду Центра за клиничко образовање
студената држањем предавања на тему „Остваривање и заштита права запослених у
стечајном поступку и ликвидацији“.
Током 2017. и 2018. године је учествовао у едукацији стечајних управника у
организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника и истовремено био учесник
панел дискусија о појединим спорним правним питањима од значаја за едукацију
стечајних управника.
Поседује активно знање енглеског, руског и француског језика.
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Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Крагујевцу, Бранислав
Јововић је добио позитивно мишљење за избор за председника Привредног суда у
Крагујевцу.
Рад кандидата Бранислава Јововића је Одлуком Kомисије Привредног апелационог
суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Привредног суда у Београду, Привредног суда у Ваљеву, Привредног суда у Панчеву,
Привредног суда у Краљеву, Привредног суда у Крагујевцу, Привредног суда у
Пожаревцу, Привредног суда у Ужицу и Привредног суда у Чачку за период од 1. јула
2015. до 1. јула 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску
функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Бранислава Јововића Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Привредног суда у Крагујевцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада
и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Бранислава Јововића, судију Привредног суда у Крагујевцу и вршиоца функције
председника Привредног суда у Крагујевцу, предложи Народној скупштини Републике
Србије за кандидата за председника Привредног суда у Крагујевцу.
26.Душка Илић, судија Привредног апелационог суда, предлаже за избор
председника Привредног суда у Краљеву.
Душка Илић је рођена 21. децембра 1966. године у Чачку. Правни факултет
Универзитета у Крагујевцу завршила је 28. јануара 1991. године. Правосудни испит је
положила 30. октобра 1995. године.
Радни однос на радном месту судијског приправника засновала је 2. августа 1993.
године у Привредном суду у Краљеву и све до полагања правосудног испита била је
распоређена у својству судијског приправника у Привредном суду у Краљеву.
Након положеног правосудног испита 1. новембра 1995. године засновала је радни
однос на неодређено време у Привредном суду у Краљеву на радном месту стручног
сарадника до 24. новембра 1998. године у ком периоду је обављала и послове секретара
суда.
За судију Привредног суда у Краљеву изабрана је 25. новембра 1998. године где је
обављала судијску функцију до 12. августа 2002. године , када прелази у Привредни суд у
Чачку (раније одељење Трговинског суда у Краљеву) где обавља судијску функцију до
31. децембра 2009. године. Поред судијске функције у периоду од 2006. до 2008. године
обављала је и послове портпарола Привредног суда у Чачку. Током свог рада поступала је
у свим материјама из надлежности привредних судова – парничној и извршној, материји
привредних преступа, стечаја и ликвидације и у судском регистру.
Одлуком Високог савета судства изабрана је на сталну судијску функцију у
Привредни апелациони суд, коју обавља почев од 1. јануара 2010. године. Поред
поступања у предметима из опште материје привредних судова поступала је од 2010. до
2014. године у специјализованом већу за статусне спорове, а од 2015. године у
специјализованом већу за стечај. Поступала је по предметима за заштиту права на суђење
у разумном року у стечајним, парничним, извршним, ванпарничним и регистарским
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предметима, а од 1. јануара 2016. године је и председник Одељења за заштиту права на
суђење у разумном року. Као судија Привредног апелационог суда активно учествује у
свим активностима од значаја за уједначавање судске праксе привредних судова у
Републици Србији.
Редован је и активан учесник као члан радног тела које води материју стечаја, на
семинарима које организују Привредни апелациони суд, Врховни касациони суд, као и на
Копаоничкој школи права и другим семинарима.
У организацији Правосудне академије је у периоду од новембра до децембра 2015.
године учествовала као едукатор - предавач за судије привредних судова на тему:
„Органи стечајног поступка и одлуке у стечајном поступку“, у периоду од марта до
априла 2018. године на тему: „Измене закона о стечају“, а током марта и априла 2019.
године на тему: „Уредност и законитост унапред припремљеног плана реорганизације“ .
Током 2016. године положила је испит за стечајног управника и члан је Испитне
комисије за полагање испита за стечајне управнике.
Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Краљеву, Душка Илић је
добила позитивно мишљење за избор за председника Привредног суда у Краљеву.
Рад кандидата Душке Илић је Одлуком Комисије Врховног касационог суда за
спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника
Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда,
Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у
Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу, за период од 1. јула 2015. до 11. маја 2018.
године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
За кандидата Душку Илић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила
завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,
Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника
Привредног суда у Краљеву, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и завршне
оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Душку Илић, судију Привредног апелационог суда, предложи Народној
скупштини Републике Србије за кандидата за председника Привредног суда у Краљеву.
27. Божидар Станковић, судија и вршилац функције председника Привредног суда
у Нишу, предлаже за избор председника Привредног суда у Нишу.
Божидар Станковић је рођен 11. јануара 1957.године у Нишу. Правни факултет
Универзитета у Нишу завршио је 3. јуна 1985. године. Правосудни испит је положио 30.
септембра 1987.године.
Приправничку праксу од 8. маја 1986. године до 29. октобра 1987. године обавио је
у Окружном привредном суду у Нишу. Након положеног правносудног испита од 30.
септембра 1987. године засновао је радни однос као судијски помоћник у Привредном
суду у Нишу. У периоду од 16. фебруара 1990. године до 24. децембра 1993. године
обављао је послове секретара Електронског факултета у Нишу. Од 1. марта 1996. године
до 25. новембра 1998. године ради као правник у Сајас ДОО Ниш. Изабран је 26.
новембра 1998. године за судију Трговинског суда у Нишу.
На сталну судијску функцију изабран је 19. новембра 2012. године у Привредни суд
у Нишу, а од 23. маја 2014. године изабран је за председника Привредног суда у Нишу, а
тренутно је вршилац функције председника Привредног суда у Нишу.
Учесник је бројних саветовања, семинара и обука у организацији виших судова,
Правосудне академије, Светске банке.
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Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.
Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Нишу, Божидар Станковић
је добио позитивно мишљење за избор за председника Привредног суда у Нишу.
Рад кандидата Божидара Станковића је Одлуком Kомисије Привредног апелационог
суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног суда у
Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, Привредног суда у Суботици,
Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу за
период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно
обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Божидара Станковића Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Привредног суда у Нишу, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и
завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Божидара Станковића, судију и вршиоца функције председника Привредног
суда у Нишу, предложи Народној скупштини Републике Србије за кандидата за
председника Привредног суда у Нишу.
28. Гордана Ристић, судија Привредног суда у Новом Саду предлаже за избор
председника Привредног суда у Новом Саду.
Гордана Ристић је рођена 23. октобра 1968. године у Лозници. Правни факултет
Универзитета у Новом Саду завршила је 23. новембра 1993. године. Правосудни испит је
положила 28. октобра 1996. године.
Од 1. априла 1994. године радила је као приправник у Привредном суду у Новом
Саду, а по положеном правосудном испиту од 11. новембра 1996. године засновала је ради
однос у Привредном суду у Новом Саду на радном месту стручни сарадник у извршном
одељењу. Од 22. марта 2002. године радила је у извршном одељењу као судијски
помоћник у звању вишег судијског сарадника у Трговинском суду у Новом Саду.
На сталну судијску функцију изабрана је 18. јула 2002. године у Привредном суду у
Новом Саду и распоређена је у одељење привредних спорова, као и за председника
другостепеног ИП већа. 2016. године била је распоређена и у привредно-казнено
одељење, а од 2018. године била је задужена и са предметима суђења у разумном року.
Од 2010. године обавља послове заменика председника суда, као и послове овлашћеног
медијатора у Привредном суду у Новом Саду. Председник је комисије за праћење
спровођења програма решавања старих предмета.
Учесник је бројних стручних семинара и носиоц многобројних сертификата који су
изадате од стране Правосудног центра у Београду.
Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.
Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Новом Саду, Гордана
Ристић је добила позитивно мишљење за избор за председника Привредног суда у Новом
Саду.
Рад кандидата Гордане Ристић је Одлуком Kомисије Привредног апелационог суда
за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног суда у
Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, Привредног суда у Суботици,
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Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу за
период од 1. јула 2015. до 1. јула 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно
обавља судијску функцију”.
За кандидата Гордану Ристић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила
завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,
Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника
Привредног суда у Новом Саду, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и
завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је одлуку
да Гордану Ристић, судију Привредног суда у Новом Саду, предложи Народној
скупштини Републике Србије за кандидата за председника Привредног суда у Новом
Саду.
29. Синиша Недељковић, судија и вршилац функције председника Привредног суда
у Пожаревцу, предлаже за избор председника Привредног суда у Пожаревцу.
Синиша Недељковић је рођен 16. март 1967.године у Пожаревцу. Правни факултет
Универзитета у Београду завршио је 20. децембра 1991. године. Правосудни испит је
положио 1. јула 1998.године.
Од 3. августа 1993. године до 25. децембра 1994.године обавља је посао секретара у
Фабрици индустријске опреме ДД у друштвеној својини „ФИО Костолац“, од 26.
децембра 1994. године до 28. фебуара 1997. године, био је секретар предузећа у ПИК
Пожаревац – ДП Центар за живинарство. Посао самосталног саветника обављао је у
периоду од 1. марта 1997. године до 30. јуна 1998. године у Републичком заводу за
тржиште рада, да би од 1. јула 1998. године до 30. новембра 1998. године у истом органу
обављао послове у звању самосталног саветника.
Дана 1. децембра 1998. године изабран је на сталну судијску функцију у Привредном
суду у Пожаревцу. Поступао је у парничној и ванпарничној материји, стечајним
предметима, предметима извршења у другом степену и као регистарски судија.
Од 1. јануара 2010. године до 27. јануара 2014. године постављен је за вршиоца
функције председника суда, а затим од 28. маја 2014. године изабран је за председника
суда у Привредног суда у Пожаревцу. Поступао је као парнични и регистарски судија, као
и члан стечајног већа у предметима који се воде по одредбама Закона о стечајном
поступку и у својству предсседника ИПВ већа са пуним приливом предмета. Такође
поступао је и по приговорима који проистичу из примене Закона о заштити права на
суђење у разумном року. Тренутно је вршилац функције председника Привредног суда у
Пожаревцу.
Учесник је бројних саветовања, семинара и обука у организацији Правосудне
академије, Привредног апелационог суда, Врховног касационог суда о чему поседује
сертификате. Аутор је следећих стручних реферата; „Начело суђења у разуном року и
временски оквир“ који је објављен у Билтену судске праксе Привредног суда у Пожаревцу
број 1/2016, „Тужба, противтужба и преиначење тужбе кроз законодавство и судску
праксу Привредних судова“, објављен у стручном часопису „Прописи у пракси“ број 49,
„Излучни поверилац кроз законодавство и судску праксу“ који је објављен у стручном
часопису „Прописи у пракси“ број 53/17, „Понављање поступка“ који је објављен у
стручном часопису „Прописи у пракси“ број 57 као и „Пријава потраживања у поступку
стечаја кроз законодавство у судској пракси“ који је објављен у стручном часопису
„Прописи у пракси“ број 63.
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Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.
Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Пожаревцу, Синиша
Недељковић је добио позитивно мишљење за избор за председника Привредног суда у
Пожаревцу.
Рад кандидата Синише Недељковића је Одлуком Kомисије Привредног
апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и
председника Привредног суда у Београду, Привредног суда у Ваљеву, Привредног суда у
Панчеву, Привредног суда у Краљеву, Привредног суда у Крагујевцу, Привредног суда у
Пожаревцу, Привредног суда у Ужицу и Привредног суда у Чачк за период од 1. јула
2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску
функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Синишу Недељковића Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Привредног суда у Пожаревцу, у којој су наведена имена кандидата, оцене
рада и завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је одлуку
да Синишу Недељковића, судију Привредног суда у Пожаревцу, предложи Народној
скупштини Републике Србије за кандидата за председника Привредног суда у Пожаревцу.
30.
Љиљана Комшић, судија и вршилац функције председника Привредног суда у
Сремској Митровици, предлаже за избор председника Привредног суда у Сремској
Митровици.
Љиљана Комшић је рођена 14. марта 1961. године у Сремској Митровици. Правни
факултет Универзитета у Новом Саду завршила је 23. маја 1984. године. Правосудни
испит је положила 25. децембар 1991. године.
Радни однос засновала је 2. јануара 1986.године до 10. децембра 1995. године на
радном месту руководилац правне службе у Трговинској радној организацији „Војводина“
Сремска Митровица. Од 11. децембра до 25. маја 1998.године ради као судијски сарадник
у Привредном суду у Сремској Митровици.
Дана 26. маја 1998. године изабрана је за судију Привредног суда у Сремској
Митровици. Као судија поступала је у поступцима уписа у судски регистар, парничној,
извршној и стечајној материји.
Од 15. јула 2010. године године радила је као адвокат, а ужа специјалност су јој била
заступања привредних субјеката у свим врстама спорова као и заступање стечајних
дужника, поверилаца и стечајних управника.
На судијску функцију као судија Привредног суда у Сремској Митровици ступила је
5. децембра 2012.године, да би 23. маја 2014.године била изабрана и за председника
Приредног суда у Сремској Митровици. Поред функције председника поступа и као
судија у стечајној материји, уписа у судијски регистар као и у другостепеним већима и
поступцима привредног преступа. Тренутно је вршилац функције председника
Привредног суда у Сремској Митровици.
Активни је учесник у стручним саветовањима које организује Привредни
апелациони суд и Правосудна академија. Ангажована је од стране Агенције за
лиценцирање стечајних управника на едукацији стечајних управника и учествује у
њиховима стручним скуповима.
Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.
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Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Сремској Митровици,
Љиљана Комшић је добила позитивно мишљење за избор за председника Привредног суда
у Сремској Митровици.
Рад кандидата Љиљане Комшић је Одлуком Kомисије Привредног апелационог
суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног суда у
Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, Привредног суда у Суботици,
Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу, за
период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно
обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Љиљану Комшић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила
завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,
Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника
Привредног суда у Сремској Митровици, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада
и завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Љиљану Комшић, судију и вршиоца функције председника Привредног суда у
Сремској Митровици, предложи Народној скупштини Републике Србије за кандидата за
председника Привредног суда у Сремској Митровици.
31. Вера Мијановић, судија Привредног суда у Суботици, предлаже за избор председника
Привредног суда у Суботици.
Вера Мијановић је рођена 14. јануара 1965. године у Суботици. Правни факултет
Универзитета у Новом Саду завршила је 19. априла 1988. године. Правосудни испит је
положила 28. новембра 1991. године.
Од јуна месеца 1988. године радила је као волонтер приправник у Окружном суду у
Суботици, да би 1. марта 1989. године била примљена као приправник. Од 16. јануара
1990. године до 31. августа 1994. године радила је у Медицинском центру Суботица на
правним пословима. Изабрана је на сталну судијску функцију дана 1. октобра 1994. године
у Општинском суду у Суботици, где је поступала као судија парничног одељења и
истовремено и као оставински и ванпарнични судија. Од 2005. године била је активни
судија – ментор у Суботици при Центру за посредовање – медијацију, да би током 2008.
године била задужена и за обуку судијских приправника.Од 1. августа 2013. године па до
данас обавља судијску функцију у Привредном суду у Суботици и поступа у парничној
материји, као и у ванпарничним и стечајним предметима.
Стекла је бројне сертификате и то: Правосудног центра за обуку и стручно
усавршавање из области права детета за судије које суде у поступцима у вези са
породичним односима, Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање из области
Основних права Европске Уније за припрему правосуђа за спровођење споразума о
стабилизацији и придруживању, Канадског Института за решавање конфликата из области
медијације - постати трећа неутрална страна, као и Канадског Института за решавање
конфликата – усавршавање медијације, учесник је обуке за тренера медијације у
организацији SEED, Southeast Europe Enter priste Development и као судија привредног
суда активни је учесник у стручним саветовањима и семинарима.
Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.
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Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Суботици Вера
Мијановић је добила позитивно мишљење за избор за председника Привредног суда у
Суботици.
Рад кандидата Вере Мијановић је Одлуком Kомисије Привредног апелационог
суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног суда у
Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, Привредног суда у Суботици,
Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу за
период од 1. јула 2015. до 1. јула 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно
обавља судијску функцију”.
За кандидата Веру Мијановић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила
завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,
Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника
Привредног суда у Суботици, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и завршне
оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Веру Мијановић, судију Привредног суда у Суботици, предложи Народној
скупштини Републике Србије за кандидата за председника Привредног суда у Суботици.
32. Миљко Мићовић, судија Привредног суда у Ужицу, предлаже за избор
председника Привредног суда у Ужицу.
Миљко Мићовић је рођен 18. јула 1969.године у селу Гривска, општина Ариље.
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу завршио је 31. март 1994. године.
Правосудни испит је положио 24. фебруара 1997.године.
Пре положеног правосудног испита, а од 15. јуна 1994. радио је на пословима
судијског приправника у Општинском суду у Ариљу да би након положеног испита од 11.
марта 1997. године обављао послове стручног сарадника у Општинском суду у Ариљу.
Изабран је за судију Општинског органа за прекршаје у Ариљу 30. октобра 1998.
године, а од 18. јула 2000.године именован је за судију Општинског суда у Ариљу.
Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године о избору судија на
сталну судијску функцију у судовима опште и посебне надлежности изабран је за судију
Привредног суда у Ужицу почев од 1. јануара 2010.године, које послове и сада обавља.
Активни је учесник у стручним саветовањима које организују привредни судови и
стални је учесник стручних семинара.
Познаје рад на рачунару и служи се руским језиком.
Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Ужицу, Миљко Мићовић
је добио позитивно мишљење за избор за председника Привредног суда у Ужицу.
Рад кандидата Миљка Мићовића је Одлуком Kомисије Привредног апелационог
суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника
Привредног суда у Београду, Привредног суда у Ваљеву, Привредног суда у Панчеву,
Привредног суда у Краљеву, Привредног суда у Крагујевцу, Привредног суда у
Пожаревцу, Привредног суда у Ужицу и Привредног суда у Чачк, за период од 1. јула
2015. до 1. јула 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску
функцију”.
За кандидата Миљка Мићовића Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
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председника Привредног суда у Ужицу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и
завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Миљка Мићовића, судију Привредног суда у Ужицу, предложи Народној
скупштини Републике Србије за кандидата за председника Привредног суда у Ужицу.
33. Оливера Ристановић, судија Прекршајног суда у Београду , предлаже за избор
председника Прекршајног суда у Београду.
Оливера Ристановић је рођена 20. маја 1975. године у Пожеги. Правни факултет у
Београду завршила је 20. фебруара 2002. године. Правосудни испит је положила 28. марта
2007. године.
Приправнички стаж обавила је код Градског судије за прекршаје града Београда, у
периоду од 22. марта 2004. године до 22. марта 2007. године, где је и наставила да ради
након положеног правосудног испита, на радном месту у звању судијског помоћника. У
периоду од 22. фебруара 2010. године до 20. јула 2010. године радила је на пословима
судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду. Звање вишег судијског сарадника
стекла је 21. јула 2011. године, радећи на изради нацрта судских одлука до 31. јула 2011.
године. Послове секретара суда у Прекршајном суду у Београду обављала је од 1. августа
2011. године до 1. октобра 2015. године, где је помагала председнику суда у обављању
послова судске управе и обављању стручних послова везаних за остваривање права,
обавеза и одговорности судског особља и судија у раду.
За судију Прекршајног суда у Београду изабрана је 2. октобра 2015. године.
Одлуком Високог савета судства од 25. септембра 2018. године, изабрана је на сталну
судијску функцију у Прекршајни суду у Београду, почев од 3. октобра 2018. године.
Носилац је сертификата из области примене Закона о заштити узбуњивача у
организацији Правосудне академије. Учесник је бројних стручних саветовања у оквиру
којих је стекла сертификате у вези јавних набавки у пракси- новине у прописима и
практичне примене прописа. Завршила је обуку за тренере из области етике и интегритета
у организацији Агенције за борбу против корупције и специјализовану обуку из области
примене закона о спречавању насиља. Поседује диплому за успешно обављање ИТ обуке,
говори енглески језик и руски језик.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду, Оливера
Ристановић је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у
Београду.
Рад кандидата Оливере Ристановић је Одлуком Комисије Прекршајног
апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и
председника Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, Прекршајног суда
у Вршцу, Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда у Младеновцу, Прекршајног
суда у Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву и Прекршајног суда у Смедереву, за
период од 2. октобра 2015. године 2. августа 2018. године вреднован оценом „изузетно
успешно обавља судијску функцију”.
За кандидата Оливеру Ристановић Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Прекршајног суда у Београду, у којој су наведена имена кандидата, оцене
рада и завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
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Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Оливеру Ристановић, судију Прекршајног суда у Београду, предложи Народној
скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Београду.
34. Владимир Томовић, судија Прекршајног суда у Крагујевцу, предлаже за избор
председника Прекршајног суда у Крагујевцу.
Владимир Томовић је рођен 11. августа 1975. године у Крагујевцу. Правни факултет
у Крагујевцу завршио је 3. октобра 2005. године. Правосудни испит је положио 21.
децембра 2009. године.
Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Крагујевцу, у периоду од 1.
марта 2007. године до 17. октобра 2007. године. Након положеног правосудног испита
радио је на радном месту у звању судијског помоћника у Вишем суду у Крагујевцу у
периоду од 1. фебруара 2010. године до 29. фебруара 2016. године, где је био распоређен у
кривично одељење.
За судију Прекршајног суда у Крагујевцу изабран је 1. марта 2016. године.
Одлуком Високог савета судства 2. марта 2019. године, изабран је на сталну судијску
функцију у Прекршајни суду у Крагујевцу.
Учесник је у програмима едукације из области Закона о спречавању насиља у
породици, као и из области Закона о безбедности саобраћаја. Познаје рад на рачунару и
говори енглески језик.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Крагујевцу, Владимир
Томовић је добио позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у
Крагујевцу.
Рад кандидата Владимира Томовића је Одлуком Kомисије Прекршајног
апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и
председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу,
Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у
Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног
суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги,
Прекршајног суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници,
Прекршајног суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу,
за период од 1. марта 2016. године до 31. децембра 2018. године, вреднован оценом
„изузетно успешно обавља судијску функцију” ,
За кандидата Владимира Томовића Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Прекршајног суда у Крагујевцу, у којој су наведена имена кандидата, оцене
рада и завршне оцене и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Владимира Томовића, судију Прекршајног суда у Крагујевцу, предложи
Народној скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у
Крагујевцу.
35.Каменко Козарски, судија Прекршајног суда у Новом Саду и вршилац функције
председника Прекршајног суда у Новом Саду, предлаже за избор председника
Прекршајног суда у Новом Саду.
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Каменко Козарски је рођен 22. јуна 1958. године у Новом Саду. Правни факултет у
Новом Саду завршио је 21. јануара 1987. године. Правосудни испит је положио 28.
октобра 1996. године.
Радни однос на радном месту самосталног саветника засновао је у Покрајинском
секретаријату за народну одбрану 15. маја 1987. године. У периоду од 1. септембра 1991.
године до 31. марта 1995.године радио је као самостални референт за правне послове у
Команди војног округа Нови Сад. Од 01. априла 1995. године до 24. децембра 1997.
године радио је на пословима секретара у Општинском органу за прекршаје у Новом
Саду.
За судију у Општинском органу за прекршаје изабран је 25. децембра 1997. године,
када је вршио и функцију заменика старешине Општинског органа за прекршаје. За судију
Прекршајног суда у Новом Саду изабран је 1. јануара 2010. године. Одлуком Високог
савета судства од 1. јануара 2013. године изабран је на сталну судијску функцију у
Прекршајни суду у Новом Саду. Одлуком Народне скупштине 27. маја 2014. године
изабран је за председника Прекршајног суда у Новом Саду.
Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и
конференција. Завршио је обуку за ментора у организацији Правосудне академије.
Носилац је сертификата из области примене Закона о заштити узбуњивача, сертификата из
области примене Закона о спречавању насиља у породици, сертификата у вези
представника правосуђа у области заштите потрошача. Поседује диплому за успешно
обављање ИТ обуке у организацији УСАИД-а.
Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Новом Саду, Каменко
Козарски је добио позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у
Новом Саду.
Рад кандидата Каменка Козарског је Одлуком Комисије Прекршајног апелационог
суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и
председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју,
Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом
Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору,
Прекршајног суда у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног
суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу, за период од 1. јула 2015. године до 30. јуна
2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и
„изузетно успешно обавља функцију председника суда”.
За кандидата Каменка Козарског Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Прекршајног суда у Новом Саду, у којој је наведено име кандидата, оцена
рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је
одлуку да Каменка Козарског, судију Прекршајног суда у Новом Саду и вршиоца
функције председника Прекршајног суда у Новом Саду, предложи Народној скупштини
Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Новом Саду.
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