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П Р Е Д Л ОГ 

 

На основу члана 147. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 

број 98/06) и члана 51. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 

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

47/17), 

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној ________________ 

2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 

 

 

 

I 

 

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

суд у Деспотовцу:     

 

1. Биљана Милутиновић, судијски помоћник  у Основном суду у Деспотовцу. 

 

 

II 

 

 

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

Основном суду у Трстенику:     

 

1. Мирјана Вељковић, судијски помоћник у Основном суду у Трстенику, 

2. Дамњановић Петар, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу. 

 

 

III 

 

 

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

суд у Лозници:  

    

1. Драгана Алексић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници, 

2. Миодраг Атанацковић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници,  

3. Ивана Добановачки, корисник  почетне обуке на Правосудној академији, 

4. Ненад Лазаревић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници. 
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                                                                      IV 

 

 

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

суд у Петровцу на Млави:  

    

1. Љиљана Ђорић, судијски помоћник у Основном суду  у Петровцу на Млави, 

2. Слободанка Трајковић, судијски помоћник у Основном суду у Петровцу на 

Млави.  

 

 

 

                                                                        V 

 

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

суд у Горњем Милановцу:  

    

 

1. Марко Раловић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.  

 

 

                                                      VI 

 

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

суд у Новом Саду:  

    

 

1. Оливера Била, корисник почетне обуке на  Правосудној академији, 

2. Ана Бурић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,  

3. Ивана Карапанџић, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Саду, 

4. Драгана Митрић Савић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду, 

5. Тамара Мојсејев, заменик Градског правобраниоца Града Новог Сада, 

6. Мирна Попов Ружичић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,  

7. Јелена Тороман, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду. 

 

 

                                                     VII 

 

 

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

Основном суду у Новом Пазару:  

    

 

1. Фуад  Зукорлић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

2. Аладин Лекпек, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

3. Бојан Николић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Пазару,  

4. Зухра Рамовић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Пазару.  
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                                                        VIII 

 

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

Прекршјаном суду у Аранђеловцу:  

 

1. Андрија Бошковић, судијски помоћник у Основном суду у Аранђеловцу. 

 

 

 

II 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

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

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

6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16,  24/17, 31/17 54/17, 10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18 

и 10/19), Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  11/19 од 20. фебруара 

2019. године и у дневном листу „Политика” од 21. фебруара 2019. године, огласио избор 

судија за Основни суд у Деспотовцу, Основни суд у Трстенику, Основни суд у Лозници, 

Основни суд у Петровцу на Млави, Основни суд у Горњем Милановцу, Основни суд у 

Новом Саду и Основни суд у Новом Пазару. 

          Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  20/19 од 22. марта 2019. 

године и у дневном листу „Политика” од 26. марта 2019. године, огласио избор судија за 

Прекршајни суд у Аранђеловцу. 

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Основни суд у Деспотовцу, Основни суд у Трстенику, Основни суд у Лозници, Основни 

суд у Петровцу на Млави, Основни суд у Горњем Милановцу, Основни суд у Новом Саду 

Основни суд у Новом Пазару и Прекршајни суд у Аранђеловцу, утврдио на основу 

одредаба Закона о судијама и Правилника о програму и начину полагања испита на коме 

се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира 

(„Службени гласник РС”, брoj 7/18).  

Високи савет судства, на седници одржаној 12. фебруара 2019. године, донео је 

одлуку о образовању Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за 

Основни суд у Деспотовцу, Основни суд у Трстенику, Основни суд у Лозници, Основни 

суд у Петровцу на Млави, Основни суд у Горњем Милановцу, Основни суд у Новом Саду 

Основни суд у Новом Пазару. 

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

о образовању Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за Прекршајни 

суд у Аранђеловцу. 

Комисијe Високог савета судства су извршиле проверу поднетих пријава кандидата 

за наведене судове и утврдиле њихову  благовременост, дозвољеност и потпуност. 

Дана 22. маја 2019. године  спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, а који су поднели пријаву за Основни суд у Деспотовцу, Основни суд у 

Трстенику, Основни суд у Лозници, Основни суд у Петровцу на Млави, Основни суд у 

Горњем Милановцу, Основни суд у Новом Саду и Основни суд у Новом Пазару. У односу 

на кандидате који већ имају остварену оцену на испиту за основне судове, Комисија је 
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поступила применом одредби члана 22. ст.1. и ст.3. Правилника о програму и начину 

полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који 

се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18).  

Дана 12. јуна 2019. године  спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, а који су поднели пријаву за Прекршајни суд Аранђеловцу. У односу на 

кандидате који већ имају остварену оцену на испиту за прекршајне судове, Комисија је 

поступила применом одредби члана 22. ст.1. и ст.3. Правилника о програму и начину 

полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који 

се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18). 

Комисија Високог савета судства је обавила и разговор са кандидатима за судије који 

се први пут бирају и  утврдила је листу кандидата, која је објављена на интернет страници 

Високог савета судства. Комплетан материјал са испита Комисија Високог савета судства 

је доставила Високом савету судства. 

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама  Високи савет судства је 

прибавио податке и мишљење о стручности, оспособљености и достојности кандидата. 

Подаци и мишљења прибављени су од органа и организација у којима је кандидат радио у  

правној струци, а за кандидате који долазе из судова прибављено  је мишљење седнице 

свих судија суда из кога потиче кандидат, као и мишљење седнице свих судија 

непосредног вишег суда.  У складу са одредбом члана 50. став 2. Закона о судијама за 

кандидате који долазе из реда судијских помоћника прибављена је оцена рада. 

На основу члана 13. алинеја 3. Закона о Високом савету судства („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08 101/10, 88/11 и 106/15), а у вези са чланом 51. став 1. Закона о 

судијама, Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, утврдио 

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

избор 22 кандидата, тако што се: 

 

 

1. Биљана Милутиновић, судијски помоћник у Основном суду у Деспотовцу,  

предлаже за избор судије за Основни суд у Деспотовцу.  

 

Биљана Милутиновић је рођена 19. јула 1974. године у Ћуприји. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 25. јуна 1999. године. Правосудни испит је положила 

2. октобра 2003. године.  

Радни однос је засновала 24. фебруара 2000. године у Општинској Управи у 

Деспотовцу, у својству приправника. У периоду од 19. фебруара 2002. године до 1. октобра 

2003. године, радила је у својству приправника у Општинском суду у Деспотовцу. Након 

положеног правосудног испита, до 31. децембра 2009. године, наставила је са радом у 

истом суду на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. 26. 

новембра 2004. године засновала је радни однос на неодређено време на радном месту 

вишег судијског помоћника са звањем самостални саветник. У периоду од јануара 2010. 

године до 31. децембра 2013. године обављала је послове на радном месту вишег судијског 

сарадника-самосталног саветника, где је радила је у области грађанске и кривичне 

материје, помагала је судијама у раду, проучавала правна питања, израђивала нацрте 

судских  одлука и под надзором судија водила комплетан ванпарнични поступак. 1. 

јануара 2014. године  засновала је радни однос на неодређено у Основном суду у 

Деспотовцу на радном месту вишег судијског сарадника-самосталног саветника у 

парничном одељењу. 

Учесник је Правног форума, правосудног центра за обуку и стручно усавршавање. 

Поседује сертификат о оствареном учешћу у програму правосудне обуке- Основе права 

Европске Уније за припрему правосуђа за спровођење споразума о стабилизацији и 

придруживању.  

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

„нарочито се истиче”. 
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          Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Депостовцу, седнице свих 

судија Вишег суда у Јагодини и седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, 

кандидат Биљана Милутиновић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Деспотовцу.  

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Биљана Милутиновић је полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену пет.  

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Биљане Милутиновић, 

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

Деспотовцу. 

 

 

2. Мирјана Вељковић, судијски помоћник у Основном суду у Трстенику, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Трстенику. 

  

Мирјана  Вељковић је рођена 31. октобра 1975 године у Крушевцу. Правни 

факултет Универзитета у Крагујевцу завршила је 29. априла 2002. године. Правосудни 

испит је положила 28. јануара 2006. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Трстенику у периоду од 1. 

маја 2003. године до 30. марта 2006. године, где је након положеног правосудног испита, 

наставила да ради на радном месту у звању судијског помоћника, док је звање вишег 

судијског помоћника стекла 30. јануара 2008. године. У периоду од 1. јануара 2010. године 

до 1. јануара 2014. године била је распоређена у Основном суду у Крушевцу у кривичном 

одељењу на радном месту судисјког помоћника у звању судијског сарадника. Од 1.јануара 

2014. године распоређена је у Основни суд у Трстенику у кривично одељење и кривично 

ванпретресно веће, а према потребама обавља и послове у другим материјама.  

Учесник је специјалистичких обука у организацији  Правосудне академије, као што 

су Специјалистичка обука о спровођењу истраге, Радионица о примени новог Законика о 

кривичном поступку, Специјалистички тренинг о имплементацији Законика о кривичном 

поступку-1.циклус, Округли сто о имплементацији Законика о Кривичном поступку. 

Поседује сертификат Правосудне академије о знањима из области примене Закона о 

заштити узбуњивача и сертификат о завршеној специјалистичкој обуци према програму 

Правосудне академије у складу са чл. 28 ст. 1 и 2 Закона о спречавању насиља у породици. 

За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”. 

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

судија Вишег суда у Крушевцу и седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, 

кандидат Мирјана Вељковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Трстенику.  

Кандидат Мирјана Вељковић је полагала испит за основне судове и остварила је 

оцену пет.  

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирјане Вељковић, 

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

 

 

3. Петар Дамњановић, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Трстенику. 
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Петар Дамјановић је рођен 23. августа 1978. године у Крушевцу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршио је 21. децембра 2007. године. Правосудни испит је положио 

31. марта 2010. године.  

Од 8. јануара 2008. године до 1 јуна. јуна 2008. године започиње радно искуство у 

Општинском суду у Крушевцу као волонтер, након чега је 2. јуна 2008. године примљен 

на стручно оспособљавање,  на одређено време као судијски приправник-волонтер. Дана  

2. марта 2009. године заснива радни однос на одређено време на радно место судијског 

приправника у Окружном  суду у Крушевцу. Након положеног правосудног испита, 

засновао је радни однос на неодређено време 1. децембра 2010. године у Вишем суду у 

Крушевцу на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника, а 1. априла 

2012. године стекао је звање вишег судијског сарадника. Као судијски помоћник радио је 

у кривичној и грађанској материји, где је био ангажован  на проучавању предмета и изради 

нацрта одлука и проучавању судске праксе. При судској управи Вишег суда у Крушевцу 

обављао је послове службеника за пружање подршке оштећенима и сведоцима, а 

годишњим распоредом за 2019. годину распоређен је на рад у грађанском одељењу.   

Учесник је бројних обука и семинара из различитих области, међу којима су 

семинар о увиђају саобраћајних незгода и семинар из области примене Закона о заштити 

узбуњивача и носилац је више сертификата, похађао је обуку из области пружања подршке 

оштећенима и сведоцима. Познаје рад на рачунару, говори енглески језик и француски 

језик.  

За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”. 

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

судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Петар Дамјановић испуњава све услове 

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

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат  Петар Дамњановић је полагао испит за основне судове и 

остварио је оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Петра Дамњановића, 

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

 
            

4.  Драгана Алексић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Лозници. 

 

Алексић Драгана је рођена 9. маја 1980. године у Лозници. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 08.10.2004. године. На истом 

факултету уписала је дипломске академске студије-мастер, које је успешно завршила. 

Правосудни испит је положила 26.09.2007. године. 

Почев од 01. новембра 2004. па до 01. фебруара 2005. године, радила је као приправник 

у  Општинском суду у Лозници. Након положеног правосудног испита, наставила је да 

ради као судијски помоћник до 25. августа 2008. године, када је стекла звање вишег 

судијског сарадника. У периоду од 2008. до 2010. године радила је у извршној, 

ванпарничној и парничној материји и обављала дужност секретара парничног одељења. У 

периоду од 2008. до 2010. године радила је као координатор на пројекту „Унапређење 

доступности правде у судовима у Републици Србији“. У периоду од 2010. године до 2014. 

године, радила је у извршној материји – ИПВ веће, на пословима судске управе као и на 

припремању судске праксе односно пружања правне помоћи странкама. Од 2017. године 

до данас је, поред осталих задужења, била и портпарол Основног суда у Лозници.  

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

се истиче”.     
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У децембру 2006. године завршила је обуку и добила сертификат у области „Основи 

права Европске Уније“. 

Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лозници, Вишег суда у Шапцу 

као и Апелационог суда у Новом Саду добила је позитивно мишљење, те испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у Основни суд у Лозници. 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Алексић Драгана је полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Алексић Драгане, 

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

 

 

5. Миодраг Атанацковић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Лозници. 

 

Миодраг Атанацковић је рођен 6. маја 1982. године у Лозници. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 06. јуна 2007. године. 

Правосудни испит је положио 03. новембра 2010. године. 

Почев од 01. октобра 2007. па до 31. јануара 2010. године, радиo је као адвокатски 

приправник. У периоду од 14.01.2011. године до данас, ради  у својству вишег судијског 

сарадника у Основном суду у Лозници и то у оквиру извршне, парничне и кривичне 

материје и поред тога, обавља послове у судској управи.  

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

се истиче”.     

Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лозници, Вишег суда у Шапцу 

као и Апелационог суда у Новом Саду добио је позитивно мишљење, те испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у Основни суд у Лозници. 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Атанацковић Миодраг је полагао испит за основне судове и 

остварио је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Атанацковић 

Миодрага, судијског помоћника у Основном суду у Лозници, за судију Основног суда у 

Лозници. 

 

6. Ивана Добановачки, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Лозници 

 

Добановачки Ивана је рођена 16. марта 1989. године у Новом Саду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 13.09.2012. године. На 

истом факултету уписала је дипломске академске студије-мастер, које је успешно 

завршила. Правосудни испит је положила 30.09.2015. године. 

Почев од 01.02.2016. године је корисник почетне обуке на Правосудној академији где 

је радила у оквиру парничног, кривичног, прекршајног одељења као и у оквиру 

тужилаштва. У том периоду радила је на изради нацрта одлука, решења, наредби и писала 

доставне наредбе. Поред тога учествовала је у заузимању правних ставова приликом 

доношења одлука.  
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Дана 6. јула 2018. године положила је завршни испит на Правосудној академији са 

оценом 5.  

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Ивана Добановачки је 

стручна, оспособљена и достојна за обављање судијске функције и свесна је обавезе да 

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

примером ради на његовом унапређењу, те испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије у Основни суд у Лозници. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Добановачки Иване, 

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

 

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

судије за Основни суд у Лозници 

 

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

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

испит је положио 26. новембра 2010. године. 

Почев од 23. децембра 2007. па до 31. децембра 2009. године, радиo је као судијски 

приправник у Општинском суду у Лозници. Након положеног правосудног испита 

наставио је да ради у Основном суду у Лозници. Од 14.01.2011. до данас ради као судијски 

помоћник у кривичној, парничној и извршној материји Основног суда у Лозници  и то на 

изради нацрта судских одлука, проучавању правних питања, развоју судске праксе и 

правне литературе, изради нацрта правних схватања, а поред тога обавља и послове судске 

управе.  

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

се истиче”.     

Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лозници, Вишег суда у Шапцу 

као и Апелационог суда у Новом Саду добио је позитивно мишљење, те испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у Основни суд у Лозници. 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18 ), кандидат Лазаревић Ненад  је полагао испит за основне судове и остварио 

је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Лазаревић Ненада, 

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

 

8. Љиљана Ђорић, судијски помоћник у Основном суду у Петровцу на Млави, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Петровцу на Млави. 

Љиљана Ђорић je рођена 29. августа 1977. године у Петровцу на Млави.  Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 10. новембра 

2003. године. Правосудни испит је положила 29. октобра 2007. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Петровцу на Млави у својству 

приправника од 1. јануара 2004. године до 1. јануара 2006. године.  Након положеног 

правосудног испита радила је као адвокат. Радни однос на неодређено време засновала је 

23. фебруара 2011. године у Основном суду у Пожаревцу, где је као судијски помоћник 

радила најпре у ванпарничној материји, а затим у грађанској материји и ванрасправном 

већу у припреми и изради нацрта одлука. Од 1. јануара 2014. године   као судијски 

сарадник ради у Основном суду у Петровцу на Млави. Распоређена је у судској управи где 

обавља послове секретара и портпарола суда. 
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За остварене резултате рада у 2016., 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Петровцу на Млави, које 

мишљење матичног суда подржавају Виши суд у Пожаревцу и Апелациони суд у 

Крагујевцу, кандидат Љиљана Ђорић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Петровцу на Млави. 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Љиљана Ђорић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Љиљане Ђорић, 

судијског помоћника у Основном суду у Петровцу на Млави, за судију Основног суда у 

Петровцу на Млави. 

 

9. Слободанка Трајковић, судијски помоћник у Основном суду у Петровцу на Млави, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Петровцу на Млави. 

 Слободанка Трајковић je рођена 25. децембра 1978. године у селу Крупаја Општина 

Жагубица. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 

19. марта 2002. године. Правосудни испит је положила 30. марта 2005. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Жагубици у својству 

приправника од 1. јуна 2002. године до 29. марта 2005. године.  Након положеног 

правосудног испита наставила је да ради у својству стручног сарадника на одређено време. 

Од 1. јануара 2006. године засновала је радни однос на неодређено време у Општинском 

суду у Жагубици, а од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2013.године радила је у 

својству самосталног саветника у Основном суду у Пожаревцу. Од 1. јануара 2014. године 

у звању виши судијски помоћник ради у Основном суду у Петровцу на Млави. Као  

судијски сарадник помаже судијама у раду, у грађанској и кривичној материји, израђује 

нацрте одлука, обавља послове везане за судску праксу. 

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

се истиче“.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Петровцу на Млави, које 

мишљење матичног суда подржавају Виши суд у Пожаревцу и Апелациони суд у 

Крагујевцу, кандидат Слободанка Трајковић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Петровцу на Млави. 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Слободанка Трајковић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Слободанке Трајковић, 

судијског помоћника у Основном суду у Петровцу на Млави, за судију Основног суда у 

Петровцу на Млави. 

 

10.  Марко Раловић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Горњем Милановцу. 

Марко Раловић је рођен 5. фебруара 1981. године у Горњем Милановцу. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 21. јуна 2006. године. 

Правосудни испит је положио 26. јануара 2010. године.   



10 

 

Приправнички стаж је обавио у Општинском суду у Горњем Милановцу у периоду од 

26. децембра 2006. године до 26. децембра 2007.године. Од 3. јануара 2008. године до 26. 

јануара 2010. године радио је као адвокатски приправник. Правне послове у вези 

легализације и издавање грађевинских и употребних дозвола за грађевинске објекте радио 

је у периоду од 3. јуна 2010.године до 1. априла 2011.године у Одељењу за комунално-

стамбене послове и урбанизам у Општинској управи Горњи Милановац.  Од 4. априла 

2011. године у звању судијски сарадник засновао је радни однос на одређено време у 

Апелационом суду у Крагујевцу. Као судијски помоћник у звању виши судијски сарадник 

ради на проучавању судских предмета, обавља послове у припремном одељењу, сачињава 

записнике о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, по 

налогу судије израђује нацрте одлука, припрема рефете за судију известиоца и обавља 

друге послове утврђено годишњим распоредом послова. 

 Познаје вештине рада на рачунари и служи се енглеским  и француским језиком. 

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

се истиче.“  

Према мишљењу седнице свих судија Апелациони суд у Крагујевцу, кандидат Марко 

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

Основног суда у Горњем Милановцу. 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Марко Раловић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

       Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марка Раловића, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за судију Основног суда у Горњем 

Милановцу. 

11. Оливера Била, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Новом Саду. 

       Оливера Била је рођена 31. марта 1983. године у Новом Саду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 8. априла 2009. године.  
Правосудни испит је положила 1. марта 2012. године. 

 

Од 29. јуна 2009. године била је приправник-волонтер у Општинском суду у Новом 

Саду, а  од 1. јануара 2010. године у Основном суду у Новом Саду где је засновала радни 

однос на одређено време 25. јула 2011. године на пословима судијског приправника. Након 

положеног правосудног испита ради на радном месту судијског помоћника до 30. 

новембра 2012. године.   

 

Дана 01. децембра 2012. године постала је полазник почетне обуке на  Правосудној  

академије, где је у оквиру програма почетне обуке прошла обуку у суду у парничном, 

ванпарничном, извршном, кривичном одељењу, прекршајном суду и у тужилаштву. Дана 

01. јула 2015. године успешно је положила завршни испит на Правосудној академији са 

оценом 5. Током обуке на Правосудној академији, учествовала је у раду бројних семинара, 

радионица, стручних курсева, тренинга. 

      Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Оливера Била је 

достојна, стручна, оспособљена и мотивисана за квалитетан рад који се захтева од судије 

и свесна је обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и 

да својим личним примером ради на његовом унапређењу. 

       Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Oливере Биле,  
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корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Основног суда у Новом 

Саду. 

12. Ана Бурић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Новом Саду. 

Ана Бурић је рођена 8. јула 1981. године у Новом Саду. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 24. децембра 2008. године.  
Правосудни испит је положила 28. септембра 2011. године. 

Приправнички стаж је обавилa у адвокатској канцеларији од 2009. године и као 

адвокатски приправник израђивала је тужбе, жалбе и друге поднеске, радила на изради 

уговора, заступања пред судовима опште и посебне надлежности, регистрацији 

привредних друштава и др. до 1. децембра 2012. године.  

Дана 01. децембра 2012. године постала је полазник почетне обуке на  Правосудној  

академије, где је у оквиру програма почетне обуке прошла обуку у суду у парничном, 

ванпарничном, извршном, кривичном одељењу, прекршајном суду и у тужилаштву. Дана 

01. јула 2015. године успешно је положила завршни испит на Правосудној академији са 

оценом 5.  Током обуке на Правосудној академији, учествовала је у раду бројних семинара, 

радионица, стручних курсева, тренинга. 

      Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Ана Бурић је 

достојна, стручна, оспособљена и мотивисана за квалитетан рад који се захтева од судије 

и свесна је обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и 

да својим личним примером ради на његовом унапређењу. 

      Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Бурић,  корисника 

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

13. Ивана Карапанџић, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Саду, предлаже се за 

избор судије у Основни суд у Новом Саду. 

 

Ивана Карапанџић је рођена 18. јануара 1987. године у Зрењанину. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 15. октобра 2009. године. 

Мастер европске студије на Правном факултету Универзитета у Новом  Саду завршила је 

24. јуна 2011. године.  Правосудни испит је положила 20. децембра 2011. године. 

  

Приправнички стаж је обавила у Окружном суду у Новом Саду од 1. новембра 2009. 

године до 31. децембра 2009. године. Приправнички стаж у Вишем суду у Новом Саду је 

наставила до 21. децембра 2011. године, а након положеног правосудног испита засновала 

је радни однос у Вишем суду у Новом Саду где је у својству судијског помоћника била 

распоређена у грађанском другостепеном одељењу – у Жалбеној грађанској реферади Гж, 

Гж1, Гж, а обављала је и послове судијског помоћника у Одељењу судске праксе 

грађанског одељења. Од 7. маја 2015. године била је и портпарол Вишег суда у Новом 

Саду. Од  12. августа  2016. године стиче звање виши судијски сарадник и распоређена је 

у грађанском првостепеном одељењу на реферадама – првостепено суђење (рефераде П, 

П1, П2, Пуз, Рех). Уз рад судијског помоћника радила је и на изради нацрта одлука у 

поступку одлучивања о приговорима ради убрзања поступка поднетим у грађанским 

предметима сходно Закону о заштити права на судђење у разумном року. За свој рад је у 

2016, 2017. и 2018. години оцењена оценом „нарочито се истиче“.         

     Познаје рад на рачунару и енглески језик. 

     Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Новом Саду које мишљење 

матичног суда подржава и Апелациони суд у Новом Саду, кандидат Ивана Карапанџић 

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

у Новом Саду. 
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      На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Ивана Карапанџић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Карапанџић,  

судијског помоћника у Вишем  суду у Новом Саду, за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

14. Драгана Митрић Савић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду, 

предлаже се за избор судије у Основни суд у Новом Саду. 

       Драгана Митрић Савић је рођена 30. марта 1987. године у Новом Саду. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2009. године. 

Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Новом  Саду завршила је 2011. 

године. Правосудни испит је положила 24. септембра 2012. године.  

Од 25. јула 2011. године  радила је на радном месту судијског приправника у 

Основном суду у Новом Саду. Након положеног правосудног испита од 25. септембра 

2012. године наставила је рад у Основном суду у Новом Саду на месту судијског 

помоћника-судијског сарадника у грађанском одељењу. Као судијски помоћник 

израђивала је нацрте судских одлука у парничној и  кривичној материји.  Од  5. јула 2016. 

године стиче звање виши судијски сарадник. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. години 

оцењена оценом „нарочито се истиче“.         

    Познаје рад на рачунару и енглески језик. 

    Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Саду које мишљење 

матичног суда подржавају Виши суд у Новом Саду и Апелациони суд у Новом Саду, 

кандидат Драгана Митрић Савић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Новом Саду. 

      На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Драгана Митрић Савић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Драгане Митрић 

Савић,  судијског помоћника у Основном суду у Новом Саду, за судију Основног суда у 

Новом Саду. 

 

15. Тамара Мојсејев, заменик градског правобраниоца Града Новог Сада, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Новом Саду. 

Тамара Мојсејев је рођена 23. септембра 1973. године у Загребу. Основне студије 

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

испит је положила 27. новембар 2006. године. 

Приправнички стаж је започела у току 2003. године у Окружном суду у Новом 

Саду, а наставила од 2004. године до 2006. године у Општинском јавном тужилаштву у 

Новом Саду. У току 2006. године радила је у DOO „PTD CONTROL“ Нови Сад , на месту 

шефа правне службе. У периоду од 2007. године до 2015. године, била је уписана у 

Адвокатску комору Војводине. Од 2015. до 2017. године,  радила је у Апелационом суду 

у Новом Саду, на радном месту судијски помоћник, у Одељењу за кривичну материју, те 

је сачињавала нацрте пресуда и решења из те материје. Дана 17. јула 2017. године изабрана 

је за заменика градског правобраниоца Града Новог Сада, те је у том својству заступала 
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инересе града пред судовима, градским управама, и њиховим органима. Похађала је 

семинар против трговине људима, и поседује сертификат за одбрану малолетних лица. 

Говори енглески језик, и познаје рад на рачунару. 

Према мишљењу Градског правобраниоца Града Новог Сада, Тамара Мојсејев, 

поседује моралне квалитете за вршење судијске функције, тако да у свему испуњава све 

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

Саду.  
 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Тамара Мојсејев је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10 септембра 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тамаре Мојсејев, заменика 

градског правобраниоца Града Новог Сада, за судију Основног суда у Новом Саду. 

16. Мирна Попов Ружичић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Новом Саду. 

Мирна Попов Ружичић је рођена 29. марта 1984. године у Новом Саду. Основне 

студије је завршила на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2008. године. 

Правосудни испит је положила 05. маја 2011. године. 

Приправнички стаж је започела септембра 2008. године у Окружном суду у Новом 

Саду, а наставила у Вишем суду у Новом Саду, до септембра 2010. године у својству 

приправника –волонтера. У периоду од септембра 2011. године до октобра 2012. године, 

волонтерски је обављала послове судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду. 

Од 10. октобра 2012. године запослена је у Апелационом суду у Новом Саду, на радном 

месту судијски помоћник, са звањем виши саветники распоређена на рад у грађанском 

одељењу тог суда. Дана 03.11.2016. године стекла је звање вишег судијског 

сарадника.Учесник је многобројних саветовања и семинара организованих од старане 

Правосудне академије као што су „Примена новог Закона о парничном поступку“, 

„Примена Закона о раду“, „Промоција и оснаживање посредовања (медијације) и 

упућивање предмета на медијацију“, обука из области примене Закона о заштити 

узбуњивача, „Етика и интегритет у правосуђу“. Присуствовала је радионици организоване 

од стране Врховног касационог суда на тему: “Европски троугао јурисдикција“.  Рад 

„Мере заштите од насиља у породици у породичном праву“, објављен је у часопису 

Удружења судијских и тужилачких помоћника  из 2015. године и Билтену судске праксе 

Апелационог суда у Новом Саду бр.8 из 2018. године.  

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

„нарочито се истиче”. Говори енглески и немачки, и познаје рад на рачунару. 

   Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат 

Мирна Попов Ружичић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Новом Саду. 

   На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Мирна Попов Ружичић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену пет. 
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     Високи савет судства, на седници одржаној 10 септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирне Попов Ружичић, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду, за судију Основног суда у Новом 

Саду. 

17. Јелена Тороман, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Новом Саду. 

Јелена Тороман је рођена 11. јула 1979. године у Шибенику. Основне студије је 

завршила на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2004. године. Правосудни 

испит је положила 29. фебруара 2008. године. 

Септембра 2004. године започела је приправнички стаж у својству судијског 

приправника-волонтера у Општинском суду у Темерину. Од априла 2005. године, па до 

фебруара 2008. године, наставила је рад у истом суду на радном месту судијског 

приправника .Од марта 2008. године до децембра 2009. године била је судијски помоћник 

у Општинском суду у Темерину.  Од маја 2010. године радила је у Основном суду у Новом 

Саду, у Судској јединици у Жабљу. У том периоду поступала је у извршној, ванпарничној 

и парничној материји. Дана 04. јуна 2012. године стекла је звање вишег судијског 

сарадника. Од јануара 2014. године ради у седишту Основног суда у Новом Саду, прво у 

извршној материји, затим у радним споровима, а од фебруара 2019. године у судској 

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

„нарочито се истиче”. Говори енглески и немачки, и познаје рад на рачунару. 

     Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Саду, Вишег суда у 

Новом Саду, и Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Јелена Тороман испуњава све 

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

      На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Јелена Тороман је положила испит за основне судове и остварила  

оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10 септембра 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Тороман, судијског 

помоћника у Основног суду у Новом Саду, за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

18. Фуад Зукорлић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Новом Пазару. 

Фуад Зукорлић је рођен 15. маја 1987. године у Новом Пазару. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Пазару 1.марта 2011. године. 

Правосудни испит је положио 29. маја 2015. године.   

Приправнички стаж је обавио у Основном суду у Новом Пазару у периоду од 4. 

децембра 2012. године до 3. децембра 2014.године. Након положеног правосудног испита, 

а од 15. јуна 2015. године до 31. јануара 2016. године радио је  у  Вишем суду у Новом 

Пазару у својству судијског помоћника – волонтера. Дана 1. фебруара 2016.године,  а по 

положеном испиту ступио је у радни однос у Правосудној академији.  Током трајања 

почетне обуке на Правосудној академији био је распоређен у Вишем суду у Новом Пазару, 

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

Основном суду у Новом Пазару где је обављао послове из грађанске и кривичне материје. 

Након звршене почетне обуке положио је завршни испит Правосудне академије са 

коначном оценом 5 (пет).  
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Учесник је бројних обука, семинара, едукација и поседује велики број сертификата о 

похађању семинара. Поседује висока знања и вештине рада на рачунари и говори енглески 

језик. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Фуад Зукорлић је 

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

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

примером ради на његовом унапређењу. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Фуада Зукорлића, 

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

Пазару. 

19. Аладин Лекпек, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Новом Пазару. 

Аладин Лекпек је рођен 18. септембра 1986. године у Новом Пазару. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Приштини 12. септембра 2011. године. 

Правосудни испит је положио 29. априла 2015.године.   

Приправнички стаж је обавио у Основном суду, а затим у Вишем суду  у Новом Пазару 

у периоду од 1. септембра 2013. године до 30. октобра 2014.године. Након положеног 

правосудног испита, а од 3. маја 2015. године до 31. јануара 2016.  године радио је у Вишем 

суду у Новом Пазару у својству судијског помоћника – волонтера. По положеном испиту,  

а од 1. фебруара 2016.године, примљен је као корисник почетне обуке на Правосудној 

академији.   Током трајања почетне обуке на Правосудној академији прошао је кроз 

кривично и парнично одељење Основног и Вишег суда у Новом Пазару, у Прекршајном 

суду и Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару. Након звршене почетне обуке положио 

је завршни испит Правосудне академије са коначном оценом 5 (пет). 

Учесник је бројних обука, семинара, едукација и поседује велики број сертификата о 

похађању семинара. Поседује висока знања и вештине рада на рачунари и говори енглески 

језик. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Аладин Лекпек је 

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

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

примером ради на његовом унапређењу. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Аладина Лекпека, 

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

Пазару. 

20. Бојан Николић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Пазару, предлаже за  

избор судије за Основни суд у Новом Пазару.  

 

Бојан Николић је рођен 02. фебруара 1981. године у Новом Пазару. Основне студије 

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

испит је положио 28. марта 2014. године. 

Од 03. априла 2011. године радио је као судијски приправник у Основном суду у Новом 

Пазару, а након полагања правосудног испита наставио је да ради у истом суду, као 

судијски сарадник, у звању саветника. Дана 01. фебруара 2017. године стекао је звање 

вишег судијског сарадника, у звању самосталног саветника.У досадашњем периоду, радио 

је на изради нацрта одлука у парничној, кривичној и ванпарничној материји, у материји 

извршења кривичних санкција, послова везаних за судску управу.  

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

се истиче”. Присуствовао је многобројним семинарима и саветовањима који су 



16 

 

организовани од стране Правосудне академије, Врховног касационог суда Србије и ОСЦЕ-

а.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Пазару, Вишег суда у 

Новом Пазару и Апелационог суда у Крагујевцу добио је позитивно мишљење, те 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у Основни суд 

у Новом Пазару. 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Бојан Николић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бојана Николића, 

судијског помоћника у Основном суду у Новом Пазару, за судију  Основног суд у Новом 

Пазару.  
 

21. Зухра Рамовић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Пазару, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Новом Пазару. 

  

Зухра Рамовић је рођена 21. септембра 1976. године у Новом Пазару. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Приштини 2008. године. Правосудни 

испит је положила 25. новембра 2010. године. 

Од 10. јуна 2008. године радила је као судијски приправник у Општинском суду у 

Новом Пазару, а након полагања правосудног испита наставила је да ради у истом суду, 

сада Основном суду у Новом Пазару, као судијски сарадник. Дана 22.августа 2012. године 

стекла је звање вишег судијског сарадника. У досадашњем периоду, радила је на изради 

нацрта одлука у парничној, кривичној материји, као и у ИПВ већу, узимања наследничких 

изјава, послова везаних за судску управу, као и у Одељењу судске праксе. Радови су јој 

објављивањи у Билтену Вишег суда у Новом Пазару.  

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

се истиче”. Присуствовала је многобројним семинарима и саветовањима који су 

организовани од стране Правосудне академије и ОЕБС-а, а који су одржавани у Новом 

Пазару, те је на тај начин стекла сертификате за поступање у специфичним поступцима. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Пазару, Вишег суда у 

Новом Пазару и Апелационог суда у Крагујевцу Зухра Рамовић добила је позитивно 

мишљење, те испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

у Основни суд у Новом Пазару. 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Зухра Рамовић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

      Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Зухре Рамовић, 

судијског помоћника у Основном суду у Новом Пазару, за судију  Основног суд у Новом 

Пазару. 

 

22. Андрија Бошковић, судијски помоћник у Основном суду у Аранђеловцу, предлаже 

се за избор судије у Прекршајни суд у Аранђеловцу. 

 

           Андрија Бошковић је рођен 13. септембра 1981. године у Аранђеловцу. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 6. септембра 2009. 

године.   Правосудни испит је положио 28. марта 2014. године. 
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 Приправнички стаж је обавио у Основном суду у Крагујевцу у својству судијског 

приправника од 1. јуна 2010. године до 31. маја 2013. године, а затим у адвокатској 

канцеларији до 31. јула 2013. године као адвокатски приправник. 

Након положеног правосудног испита 1. априла 2014. године засновао је радни 

однос у Основном суду у Аранђеловцу где је као судијски помоћник радио на пословима 

у свим материјама из надлежности основних судова. Обављао је послове из области 

парничне и извршне материје и радио у ИПВ већу. Такође је активно учествовао у раду 

Грађанског одељења судске праксе Основног суда у Аранђеловцу, приликом заузимања 

правних ставова и мишљења, као и уједначавања судске праксе у извршној материји. За 

свој рад је у 2016, 2017. и 2018. години оцењен оценом „нарочито се истиче“. Учесник је 

бројних стручних семинара и предавања.  

          Познаје рад на рачунару и служи се енглеским и немачким језиком. 

    Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Аранђеловцу које мишљење 

матичног суда подржавају Виши суд у Крагујевцу и Апелациони суд у Крагујевцу, 

кандидат Андрија Бошковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Прекршајног суда у Аранђеловцу. 

      На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Андрија Бошковић је положио испит за прекршајне судове и 

остварио оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 10. септембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Андрије Бошковића,  

судијског помоћника у Основном суду у Аранђеловцу, за судију Прекршајног суда у 

Аранђеловцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


