
 

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 ________________ 

2020. 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 Привредни 

суд у Ваљеву:  

 

1. Милан Пантић, судијски помоћник у Привредном суду у Ваљеву. 

 

II 

 

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

суд у Лесковцу: 

 

1. Александар Денић, судијски помоћник у Привредном суду у Лесковцу. 

 

III 

 

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

суд у Пожаревцу: 

 

1. Мила Савић Рајчић, судијски помоћник у Привредном суду у Пожаревцу. 

 

IV 

 

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

суд у Сомбору: 

 

1. Миле Вранеш, судијски помоћник у Привредном суду у Сомбору. 
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V 

 

 

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

суд у Ужицу: 

 

1. Марија Којадиновић, судијски помоћник у Привредном суду у Ужицу. 

 

VI 

 

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

суд у Чачку: 

 

1. Ивана Михаиловић, судијски помоћник у Привредном суду у Краљеву. 

 

VII 

 

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

суд у Новом Саду: 

 

1. Снежана Обрадовић, судијски помоћник у Привредном суду у Новом Саду, 

2. Исидора Јанић Турудија, судијаки помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. 

 

VIII 

 

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

суд у Зрењанину: 

 

1. Срђан Голијанин, судијски помоћник у Привредном суду у Зрењанину. 

 

IX 

 

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

суд у Панчеву: 

 

1. Миљана Белић, судијски помоћник у Привредном суду у Панчеву. 

 

X 

 

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

суд у Крагујевцу: 

 

1. Илија Зинаић, судијски помоћник у Привредном суду у Суботици, 

2. Бошко Радошевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу. 
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XI 

 

 

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

суд у Београду: 

 

1.  Марко Радовић, судијски помоћник у Врховном касационом суду, 

2. Биљана Кантар, судијски помоћник у Врховном касационом суду, 

3. Олга Ђурађевић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

4. Драгана Ивановић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

5. Тамара Марковић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

6. Мирјана Милановић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

7. Светлана Грујић Марковић, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, 

8. Јелена Цветиновић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

9. Маја Стокућа, судијски помоћник у Привредном апелационом суду,  

10. Љиљана Чолић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду.  

 

 

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, 10/19, 48/19 и 67/19), Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  

65/19 од 13. септембра 2019. године и у дневном листу „Политика” од 17. септембра 2019. 

године, огласио избор судија за Привредни суд у Београду. 

Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  66/19 од 18. септембра 

2019. године и у дневном листу „Политика” од 23. септембра 2019. године, огласио избор 

судија за Привредни суд у Ваљеву, Привредни суд у Лесковцу, Привредни суд у 

Пожаревцу, Привредни суд у Сомбору, Привредни суд у Ужицу, Привредни суд у Чачку, 

Привредни суд у Новом Саду, Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Панчеву и 

Привредни суд у Крагујевцу. 

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Привредни суд у Београду, Привредни суд у Ваљеву, Привредни суд у Лесковцу, 

Привредни суд у Пожаревцу, Привредни суд у Сомбору, Привредни суд у Ужицу, 

Привредни суд у Чачку, Привредни суд у Новом Саду, Привредни суд у Зрењанину, 

Привредни суд у Панчеву и Привредни суд у Крагујевцу, утврдио на основу одредаба 

Закона о судијама, Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или 

виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени 

гласник РС”, брoj 94/16) и Правилника о програму и начину полагања испита на коме се 

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

(„Службени гласник РС”, брoj 7/18).  
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Високи савет судства, на седници одржаној 3. септембра 2019. године, донео је 

одлуку о образовању Комисије Високог савета судства за избор судија за Привредни суд у 

Београду. 

Високи савет судства, на седници одржаној 8. октобра 2019. године донео је одлуку 

о образовању Комисије Високог савета судства за избор судија за Привредни суд у 

Ваљеву, Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Крагујевцу, Привредни суд у 

Лесковцу, Привредни суд у Нишу, Привредни суд у Новом Саду, Привредни суд у 

Панчеву, Привредни суд у Пожаревцу, Привредни суд у Сомбору, Привредни суд у 

Ужицу и Привредни суд у Чачку. 

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

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

Дана 30. октобра 2019. године  спроведен је испит за кандидате за судије који се 

први пут бирају, а који су поднели пријаву за избор за Привредни суд у Београду, 

Привредни суд у Ваљеву, Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Крагујевцу, 

Привредни суд у Лесковцу, Привредни суд у Нишу, Привредни суд у Новом Саду, 

Привредни суд у Панчеву, Привредни суд у Пожаревцу, Привредни суд у Сомбору, 

Привредни суд у Ужицу и Привредни суд у Чачку.  

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 9. децембра 2019. године, утврдио је 

Предлог одлуке за избор судија и предложио Народној скупштини Републике Србије 

избор кандидата, тако што се: 

1. Милан Пантић, судијски помоћник у Привредном суду у Ваљеву, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Ваљеву. 

 

Милан Пантић је рођен 23. јануара 1975. године у Ваљеву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 23. јуна 2005. године. Правосудни испит је положио 

28. маја 2008. године. 
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Приправнички стаж је обавио у Привредном суду у Ваљеву у периоду од 1. 

новембра 2005. године до 27. маја 2008. године. Прошао је обуку у Општинском суду у 

Ваљеву у истражном, првостепеном кривичном и парничном одељењу. Након положеног 

правосудног испита наставио је да ради у Привредном суду у Ваљеву као стручни 

сарадник, где је поступао у парничним предметима и у предметима привредних преступа 

и стечаја. Од 15. септембра 2009. године добио је звање вишег судијског сарадника у 

Привредном суду у Ваљеву, где је распоређен у одељењима привредних преступа и 

стечаја као и у парничном одељењу где израђује нацрте судских одлука.  

          Учесник је бројних саветовања и семинара. У мају 2018. године завршио је основну 

обуку за посредника, те је одлуком председника Привредног суда у Ваљеву одређен за 

руководиоца новоосноване службе Привредног суда за подршку решавању спорова путем 

посредовања (медијације). За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години, 

оцењен је оценом „нарочито се истиче”. 

          Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Ваљеву и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда, кандидат Милан Пантић испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије за Привредни суд у Ваљеву.  

          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 Милан Пантић је полагао испит за привредне судове и остварио 

је оцену пет.  

          Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милана Пантића, 

судијског помоћника у Привредном суду у Ваљеву, за судију Привредног суда у Ваљеву. 

2. Александар Денић, судијски помоћник у Привредном суду у Лесковцу, предлаже 

за избор судије за Привредни суд у Лесковцу. 

  Александар Денић је рођен 9. јула 1982. године у Лесковцу. Основне студије 

завршио je на Правном факултету Универзитета у Нишу 24. јануара 2009. године. 

Правосудни испит је положио 28. септембра 2012. године.  

Рад у Привредном суду у Лесковцу је започео 12. априла 2009. године као 

волонтер, а радни однос на месту судијског приправника је засновао 15. јуна 2009. године. 

Након положеног правосудног испита наставио је да ради у Привредном суду у Лесковцу 

на пословима судијског помоћника, прво у звању судијског сарадника, а касније и вишег 

судијског сарадника. У току приправничког и сарадничког стажа учествовао је у изради 

нацрта одлука у свим материјама из надлежности привредних судова. За остварене 

резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. Учесник је великог броја семинара, 

саветовања и едукација у организацији Министарства правде Републике Србије, Врховног 

касационог суда, Привредног апелационог суда, Правосудне академије и других 

правосудних институција у Републици Србији. 
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Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Лесковцу и Привредног 

апелационог суда, кандидат Александар Денић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије за Привредни суд у Лесковцу. 

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 Александар Денић је положио испит за привредне судове и 

остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александра Денића, 

судијског помоћника у Привредном суду у Лесковцу, за судију Привредног суда у 

Лесковцу. 

 

3. Мила Савић Рајчић, судијски помоћник у Привредном суду у Пожаревцу, 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Пожаревцу. 
  

Мила Савић Рајчић је рођена 8. априла 1982. године у Пожаревцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 23. јануара 2008. године. Правосудни испит је 

положила 5. јула 2010. године. 

Приправнички стаж је обавила у Вишем суду у Пожаревцу у периоду од 14. 

фебруара 2008. године до 4. јула 2010. године, где је након положеног правосудног испита 

наставила да ради у својству приправника, а била је распоређена у првостепеном 

кривичном, истражном и грађанском одељењу. Од 19. новембра 2010. године ради у 

Привредном суду у Пожаревцу у својству судијског помоћника, где је најпре била 

распоређена у извршној материји, а затим у материји привредних спорова, стечаја и 

ванпарничној материји, где је израђивала нацрте судских одлука.  

          У Билтену судске праксе Привредног суда у Пожаревцу број 1/2017 објављен је њен 

рад на тему „Уговор о лизингу”, као и у часопису рад на тему „Ликвидација привредних 

друштава”. Добро познаје рад на рачунару и говори енглески језик.  

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

истиче”, док у 2017. години није оцењивана због породиљског одсуства. 

          Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Пожаревцу и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда, кандидат Мила Савић Рајчић, испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије за Привредни суд у Пожаревцу.  

          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 Мила Савић Рајчић је полагала испит за привредне судове и 

остварила је оцену пет.  

          Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Миле Савић Рајчић, 

судијског помоћника у Привредном суду у Пожаревцу, за судију Привредног суда у 

Пожаревцу.  
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4.  Миле Вранеш, судијски помоћник у Привредном суду Сомбору, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Сомбору. 

 

Миле Вранеш је рођен 10. марта 1979. године у Сомбору. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршио је 30. маја 2005. године. Правосудни испит је 

положио 28. септембра 2009. године. 

Приправнички стаж је обавио у Основном јавном тужилаштву у Сомбору у 

периоду од 7. маја 2007. године до 7. маја 2009. године, а након тога  у Општинском и 

Окружном суду у Сомбору, где је поступао у кривичном, парничном, извршном и 

ванпарничном одељењу. Након положеног правосудног испита 15. марта 2010. године, 

засновао је радни однос у Привредном суд у Сомбору у својству судијског помоћника, а 

26. априла 2014. године стекао је звање вишег судијског сарадника. До почетка 2014. 

године био је распоређен у одељењима привредних преступа, стечаја и извршења, а од 

2014. године у парничном одељењу, где је израђивао нацрте судских одлука, припремао 

нацрте одлука судског већа по приговорима странака у поступку извршења, као и нацрте 

одлука по приговорима странака поводом суђења у разумном року. На основу споразума о 

привременом премештају од 15. октобра 2018. године, премештен је у Привредни 

апелациони суд, где израђује нацрте судских одлука у области парнице и суђења у 

разумном року.  

Учесник је бројних саветовања и семинара у организацији правосудних органа и 

посебних организација. Поседује сертификат Регионалне организације за едукацију, 

научна истраживања и унапређење правосудних и других органа у вези са наплатом 

потраживања путем парничног, ликвидационог, стечајног и извршног поступка као и 

сертификат Секретаријата при Савету Европе који спроводи програм обуке и едукације у 

вези са људским правима. Поседује уверење о завршеној основној обуци посредника. 

Коаутор је рада „Анализа закона о заштити права на суђење у разумном року са посебним 

освртом на поступак по приговору за убрзање поступка”. Познаје рад на рачунару, говори 

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

„нарочито се истиче”. 

          Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Сомбору, седнице свих 

судија Привредног апелационог суда, кандидат Миле Вранеш испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије за Привредни суд у Сомбору.  

          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 Миле Вранеш је полагао испит за привредне судове и остварио 

је оцену пет.  

          Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милета Вранеша, 

судијског помоћника у Привредном суду у Сомбору, за судију Привредног суда у 

Сомбору. 
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5. Марија Којадиновић, судијски помоћник у Привредном суду у Ужицу,  предлаже 

за избор судије за Привредни суд у Ужицу.  

 

Марија Којадиновић је рођена 7. маја 1979. године у Ужицу. Привредну академију, 

самостални и недржавни универзитет у Новом Саду - Правни факултет за образовање 

дипломираних правника за привреду и правосуђе завршила је 4. јула 2007. године. 

Правосудни испит је положила 29. априла 2010. године. 

Приправнички стаж је обавила у Трговинском суду у Ужицу у својству 

приправника од 14. јануара 2008. године до 13. јануара 2010. године.  Након положеног 

правосудног испита, 1. септембра 2010. године засновала је радни однос у Привредном 

суду у Ужицу на радном месту судијског помоћника у звању судијског сарадника, где 

ради на реферату парнице, извршења, стечаја и привредних преступа. За остварене 

резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Ужицу и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда, кандидат Марија Којадиновић испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије за Привредни суд у Ужицу.  

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 Марија Којадиновић је полагала испит за привредне судове и 

остварила је оцену пет.  

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Којадиновић, 

судијског помоћника у Привредном суду у Ужицу, за судију Привредног суда у Ужицу. 

6.  Ивана Михаиловић, судијски помоћник у Привредном суду у Краљеву, предлаже 

за избор судије за Привредни суд у Чачку. 

  

Ивана Михаиловић је рођена 2. јула 1975. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршила је 10. септембра 2001. године. Правосудни испит је 

положила 1. децембра 2004. године.  

Приправнички стаж је обавила у Привредном суду у Краљеву у периоду од 24. 

децембра 2001. године до 30. новембра 2004. године, где је обављала послове израде 

нацрта пресуда и решења у парничној и кривичној материји. Након положеног 

правосудног испита, радни однос на радном месту млађег правног саветника у Удружењу 

грађана Praxis, засновала је 25. децембра 2004. године. Послове правног саветника 

Удружења грађана Praxis, обављала је од 1. јуна 2005. године до 14. марта 2010. године, 

где је радила на пружању бесплатне правне помоћи, информација и савета избеглицама, 

пратила и анализирала законске прописе, правне проблеме циљних група и предлагала 

правну стратегију. Радни однос на радном месту судијског сарадника - саветника 

засновала је 15. марта 2010. године у Привредном суду у Краљеву, где је обављала 

послове израде нацрта парничних пресуда и решења у извршној материји. Звање вишег 

судијског сарадника -самосталног саветника стекла је 1. јануара 2011. године. 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 Привредног суда у Краљеву и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда, кандидат Ивана Михаиловић испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије за Привредни суд у Чачку. 

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 Михаиловић је полагала испит за привредне судове и 

остварила је оцену пет.  

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Михаиловић, 

судијског помоћника у Привредном суду у Краљеву, за судију Привредног суда у Чачку.  

7. Снежана Обрадовић, судијски помоћник у Привредном суду у Новом Саду, 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Новом Саду. 

  

Снежана Обрадовић је рођена 27. децембра 1975. године у Врбасу. Правни 

факултет у Новом Саду завршила је 14. јуна 2002. године.  Правосудни испит је положила 

28. децембра 2005. године.  

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

октобра 2003. године до 1. октобра 2005. године. Након положеног правосудног испита, 

радни однос на радном месту судијског сарадника - саветника засновала је 16. јануара 

2006. године у Привредном суду у Новом Саду, у припремном судском одељењу, где је 

обављала послове у привредно - казненој материји, извршној и стечајној материји. Звање 

вишег судијског сарадника стекла је 4. марта 2008. године. Радни однос на радном месту 

секретара Привредног суда у Новом Саду засновала је 1. новембра 2013. године, где 

обавља послове судске управе, учествује у изради годишњег распореда послова у суду, 

ради на притужбама и представкама, помаже у изради финансијског плана и задужена је за 

послове јавних набавки. За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена 

је оценом „нарочито се истиче”. 

Учесник је семинара и обука у организацији Правосудног центра за обуку и 

стручно усавршавање. Носилац је сертификата о завршеној обуци за медијаторе и 

специјализованој обуци за грађевинске спорове у организацији Светске банке и Партнера 

за демократске промене.  

          Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Новом Саду и седнице 

свих судија Привредног апелационог суда, кандидат Снежана Обрадовић испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије за Привредни суд 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 Снежана Обрадовић је положила испит за привредне судове и 

остварила  оцену  пет.  

 Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Снежане Обрадовић, 

судијског помоћника у Привредном суду у Новом Саду, за судију Привредног суда у 

Новом Саду. 
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8. Исидора Јанић Турудија, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду, 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Новом Саду. 

  

Исидора Јанић Турудија је рођена 29. септембра 1977. године у Зрењанину. Правни 

факултет Универзитета у Новом Саду завршила је 20. марта 2005. године. Правосудни 

испит је положила 29. маја 2009. године.  

У периоду од 6. јула 2005. године до 14. септембра 2010. године обављала је 

послове службеника у Националној служби за запошљавање, радећи на пословима захтева 

за новчану накнаду лицима којима је престао радни однос и пружању правне помоћи и 

информисању незапосленим лицима, склапању уговора и праћењу испуњења уговорне 

обавезе. Радни однос на радном месту судијског сарадника - саветника засновала је 15. 

септембра 2010. године у Апелационом  суду у Новом Саду, где је обављала послове 

израде нацрта судских одлука по жалбама, припремања стручних извештаја и реферата, 

израде нацрта законских схватања и правних сентенци. Звање самосталног саветника 

стекла је 31. децембра 2012. године, а након тога од 23. септембра 2016. године, обавља 

послове судијског сарадника у звању вишег саветника.  

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

истиче”, док за оставарене резултате рада у 2017. години и 2018. години није оцењена из 

разлога што је радила мање од 6 месеци у току године. 

          Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду кандидат 

Исидора Јанић Турудија испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије за Привредни суд 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 Исидора Јанић Турудија је положила испит за привредне судове 

и остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Исидоре Јанић 

Турудије, судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду, за судију Привредног 

суда у Новом Саду. 

9. Срђан Голијанин, судијски помоћник у Привредном суду у Зрењанину, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Зрењанину. 

Срђан Голијанин је рођен 5. јула 1973. године у Зрењанину. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 28. новембра 2002. године. 

Правосудни испит је положио 29. септембра 2006. године.  

Радни однос је засновао у Општинском суду у Зрењанину 25. новембра 2003. 

године у својству судијског приправника. Пре тога, седам месеци је радио у истом суду 

као волонтер. Након положеног правосудног испита, у периоду од 9. октобра 2006. године 

до 24. јануара 2010. године, радио је као судијски помоћник у Општинском суду у 

Зрењанину. Од 25. јануара до 31. децембра 2010. године био је секретар у Прекршајном 

суду у Зрењанину. Од 1. јануара 2011. године до данас ради као судијски помоћник у 

Привредном суду у Зрењанину, у звању вишег судијског сарадника. Ради на изради нацрта 
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судских одлука у извршним и парничним предметима и предметима привредних преступа. 

Поред тога, води истражне радње по предлозима основног јавног тужилаштва за 

предузимање одређених истражних радњи, као и по замолницама других привредних 

судова, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима. У 

одсутности секретара суда, обавља послове који се односе на рад судске управе. За 

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

истиче”. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Зрењанину и Привредног 

апелационог суда, кандидат Срђан Голијанин испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије за Привредни суд у Зрењанину. 

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 Срђан Голијанин је положио испит за привредне судове и 

остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Срђана Голијанина, 

судијског помоћника у Привредном суду у Зрењанину, за судију Привредног суда у 

Зрењанину. 

10. Миљана Белић, судијски помоћник у Привредном суду у Панчеву, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Панчеву. 

Миљана Белић је рођена 6. септембра 1977. године у Панчеву. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 27. јуна 2002. године. 

Правосудни испит је положила 25. децембра 2004. године.  

Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Панчеву. Након положеног 

правосудног испита засновала је радни однос у Привредном суду у Панчеву на радном 

месту судијског помоћника, прво у звању судијског сарадника, а касније и вишег 

судијског сарадника. У наведеном суду радила је на изради нацрта судских одлука у свим 

материјама. У организацији Правосудне академије завршила је обуку за медијаторе. За 

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

истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Панчеву и Привредног 

апелационог суда, кандидат Миљана Белић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије за Привредни суд у Панчеву. 

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 Миљана Белић је положила испит за привредне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Миљане Белић, 

судијског помоћника у Привредном суду у Панчеву, за судију Привредног суда у Панчеву. 
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11. Илија Зинаић, судијски помоћник у Привредном суду у Суботици, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Крагујевцу.  

 

Илија Зинаић је рођен 4. децембра 1983. године у Суботици. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом  Саду 2008. године. Правосудни 

испит је положио 28. фебруара 2011. године. Мастер академске студије на Правном 

факултету Универзитета у Новом  Саду је завршио 23. септембра 2015. године, чиме је 

стекао назив мастер правник из области правних наука. 

Од 1. јула 2010. године до 9. марта 2011. радио је као судијски приправник у 

Вишем суду у Суботици. Након полагања правосудног испита, засновао је радни однос у 

Основном суду у Суботици на одређено време, на радном месту судијског помоћника, а 

затим је од 5. априла 2011. године наставио да ради у Привредном суду у Суботици на 

неодређено време. Распоређен је у парнично одељење, те је израђивао нацрте одлука у 

парничној и ванпарничној материји, водио главне претресе у поступцима који се воде 

против лица одговорних за привредне преступе. Од 2016. године врши и израду нацрта 

другостепених Ипв решења. Исте године је одлуком председника суда одређен и за 

вођење општег и посебног регистра правних схватања Привредног суда у Суботици. За 

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

истиче”.  

Присуствовао је многобројним семинарима и саветовањима који су организовани 

од стране Правосудне академије, Врховног касационог суда Србије и Привредне коморе 

Србије. Поседује уверење о успешно завршеној обуци за посреднике-медијаторе, уверење 

о учествовању на информативно-инструктивном семинару поводом примене Закона о 

парничном поступку, сертификат за учествовање на конференцији о праву на суђење у 

разумном року и HELP Certificate за успешно завршен курс у вези пословања и људских 

права. Аутор је рада на тему: „Међународна арбитража-неопходан начин решавања 

привредних спорова са иностраним елементом”, који је објављен јуна 2019. године у 

часпису „Право-теорија и пракса”. Такође је написао и чланак на тему „Њујоршка 

конвенција о признању и извршењу страних арбитражних одлука као стуб арбитражног 

начина решавања привредних спорова и утицај изјављених резерви на њену примену”. Рад 

је објављен јуна 2019. године у часопису „Iustitia”, број 2/2019.  

Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Суботици и Привредног 

апелационог суда добио је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије за Привредни суд у Крагујевцу. 

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 Илија Зинаић је положио испит за привредне судове и остварио  

оцену пет. 

  Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Илије Зинаића, 

судијског помоћника у Привредном суду у Суботици, за судију Привредног суда у 

Крагујевцу.  
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12. Бошко Радошевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Крагујевцу.  

 

          Бошко Радошевић је рођен 28. марта 1974. године у Крагујевцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 1998. године. Правосудни 

испит је положио 10. маја 2001. године. 

        Од 1998. године до 2001. године радио је као судијски приправник у Општинском 

суду у Крагујевцу. Након полагања правосудног испита и одслужења војног рока, у току 

2003. године засновао је радни однос у Градској управи Града Крагујевца, где је радио на 

пословима извршиоца за управне послове у области борачко-инвалидске заштите, 

извршиоца за нормативно-правне и управне послове у области привреде и на пословима 

извршиоца за нормативно-правне и управне послове у области пољопривреде. У 

Апелационом суду у Крагујевцу засновао је радни однос 1. фебруара 2011. године на 

радном месту судијског помоћника, у звању вишег судијског сарадника. Распоређен је 

прво у кривично одељење, затим у грађанско, а од 1. јануара 2015. године поступа у 

одељењу судске праксе за грађанску материју. Дана 22. маја 2014. године стекао је звање 

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

оценом „нарочито се истиче”.  

Присуствовао је многобројним семинарима и саветовањима који су организовани 

од стране Правосудне академије и Врховног касационог суда Србије. Аутор је стручног 

рада „Грађанскоправна заштита права својине”, објављен у часопису Правни живот, број 

11/2007. У Билтену судске праксе Апелационог суда у Крагујевцу 1/2013, објављен му је 

рад „Неуплаћивање доприноса за обавезно социјално осигурање као предмет кривичног 

дела неуплаћивање пореза по одбитку”. У часопису „Избор судске праксе”, број 3/2011, 

објављен је рад на тему „Начело саслушања странке у поступку утврђивања накнаде за 

промену намене обрадивог пољопривредног земљишта”. Служи се енглеским и руским 

језиком. 

         Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, добио је 

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

избор судије за Привредни суд у Крагујевцу. 

         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 Бошко Радошевић је положио испит за привредне судове и 

остварио  оцену пет. 

         Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бошка Радошевића, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу, за судију Привредног суда у 

Крагујевцу.  
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13. Марко Радовић, судијски помоћник у Врховном касационом суду, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Београду. 

   Марко Радовић je рођен 21. јуна 1985. године у Нишу.  Основне студије завршио је 

на Правном факултету Универзитета у Приштини 1. октобра 2010. године. Докторске 

студије уписао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1. децембра 2010. 

године, а завршио их 17. октобра 2017. године на тему „Пробијање правне личности у 

стечајном поступку“. Правосудни испит је положио 31. маја 2013. године.  

Приправнички стаж обавио је у Привредном суду у Крагујевцу у својству 

приправника од 4. јануара 2011. године до 4. јануара 2014. године, а након положеног 

правосудног испита радио је такође на радном месту судијски приправник са положеним 

правосудним испитом. Од 5. јануара 2014.године до 7. јануара 2016. године ради на 

радном месту судијски помоћник у Привредном суду у Крагујевцу на пословима пружања 

подршке судије у судијским пословима, као и пословима израда нацрта одлука.  Од 08. 

јануара 2016. године обавља послове судијског помоћника у звању вишег судијског 

сарадника. У Привредном апелационом суду у Београду као судијски помоћник у звању 

виши судијски сарадник обављао је послове од 1. децембра 2017. године до 17. децембра 

2018. године, да био од 18. децембра 2018. године до 23. децембра 2018. године обављао 

послове судијског помоћника у Привредном суду у Београду. Радни однос на неодређено 

време засновао је 24. децембра 2018. године у Привредном апелационом суду у Београду.  

Радио је на пословима израде нацрта одлука у парничној и стечајној материји, као и 

материји заштите права на суђење у разумном року. Од 1. марта 2019. године обавља 

послове у Врховном касационом суду као судијски помоћник у звању саветника, где ради 

на пословима израда нацрта судских одлука у материји привредног већа Врховног 

касационог суда.  

Објавио је многобројне научне радове и стручне чланке од тога:  на тему 

„Последица преноса обезбеђења потраживања на непокретности у стечајном поступку“, 

коауторски рад са судијом Врховног касационог суда др Драгишом Слијепчевићем  

објављеним у Зборнику радова, затим, „Незаконотисти у поступању поводом унапред 

припремљених планова реорганизације”, коауторски рад са проф. Бранком Радуловићем 

објављеном у часопису Право и привреда, као и „Сметање државине услед обуставе 

испоруке електричне енергије” коауторски рад са Мирољубом Томићем, Анали Правног 

факултета у Београду бр. 2/18, стрф. 262-286. 

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

истиче. Познаје рад на рачунару, говори енглески језик, познаје почетни ниво руског 

језика. Учесник је бројних програма обука, семинара и едукација за које поседује 

сертификате. 

Према мишљењу седнице свих судија Врховног касационог суда  кандидат Марко 

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

Привредни суд у Београду. 

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 65/19), кандидат Марко Радовић је положио испит за привредне судове и 

остварио  оцену  пет. 
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Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марка Радовића, 

судијског помоћника у Врхновном касационом суду, за судију Привредног суда у 

Београду. 

 

14. Биљана Кантар, судијски помоћник у Врховном касационом суду, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Београду.  

 

Биљана Кантар је рођена 4. маја 1974. године у Пожаревцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 28. септембра 1998. године. Правосудни испит је 

положила 3. априла 2002. године.  

Од октобра 1998. године почиње са радом у Основном суду у Великом Градишту 

као приправник. Након положеног правосудног испита ради као судијски сарадник - 

млађи саветник у Основном суду у Великом Градишту. Након тога у септембру исте 

године почиње са радом у Привредном суду у Београду као виши судијски сарадник - 

самостални саветник. Након тога у новембру 2011. године почиње са радом у Привредном 

апелационом суду као судијски саветник - виши саветник. У овом суду је била све до 

априла 2018. године, када прелази у Врховни касациони суд на радном место судијског 

помоћника - саветника. За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењенa 

је оценом „нарочито се истиче”. 

Аутор је многих сентенци које се објављују у Билтену Привредног апелационог 

суда. Такође је аутор сентенци које се објављују у Билетену Врховног касационог суда.  

Према мишљењу седнице свих судија Врховног касационог суда у Београду, 

Биљана Кантар је добила позитивно мишљење за избор за судију Привредног суда у 

Београду. 

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 65/19), кандидат Биљана Кантар је положила испит за привредне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Биљану Кантар, судијског помоћника у Врховном касационом суду, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за судију Привредног суда у Београду. 

15. Олга Ђурађевић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, предлаже 

за избор судије за Привредни суд у Београду. 

   Олга Ђурађевић je рођена 18. децембра 1983. године у Краљеву.  Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 11. априла 2008. године. 

Правосудни испит је положила  23. јуна 2011. године.  

Приправнички стаж је обавила у Трговинском суду у Краљеву у периоду од 1. 

априла до 31. децембра 2009. године, а од 1. јануара 2010. године до 22. јуна 2011. године 

у Привредном суду у Краљеву. Након положеног правосудног испита, а од 23. јуна 2011. 

године до 31. марта 2012. године, обављале је послове судијског сарадника у звању 

саветника. Од 2. октобра 2012. године до 24. марта 2014. године радила је као судијски 
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сарадник у Привредном суду у Београду. Радни однос на неодређено време засновала је 

25. марта 2014. године у Привредном суду у Београду. Од 2. октобра 2017. године, обавља 

послове судијског сарадника у звању саветника у Привредном апелационом суду. Ради на 

изради нацрта решења у стечајним предметима, проучава правна питања, израђује нацрте 

судских одлука у предметима из парничног поступка, стечајног поступка и извршног 

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

„нарочито се истиче”.  

        Познаје рад на рачунару, говори енглески језик, познаје италијански језик. Учесник 

је бројних обука, семинара и едукација за које поседује сертификате. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда кандидат Олга 

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

Привредни суд у Београду. 

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 65/19), кандидат Олга Ђурађевић је положила испит за привредне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Олге Ђурађевић, 

судијског помоћника у Привредном апелационом суду, за судију Привредног суда у 

Београду. 

 

14. Драгана Ивановић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Београду.  

 

Драгана Ивановић је рођена 22. децембра 1983. године у Београду. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 25. јуна 2007. године. Правосудни испит 

положила је фебруару 2010. године.  

Након завршетка студија у јуну 2007. године почиње да ради као приправник - 

волонтер у Другом општинском суду у Београду у кривичном одељењу. Од  2009. године 

наставила је рад као судијски приправник  у парничном, извршном и стечајном одељењу у 

Привредном суду у Београду. 

Након положеног правосудног испита 2010. године, почиње са радом у 

Привредном суду у Београду као саветник у парничном одељењу. У том периоду је радила 

на изради нацрта судских одлука у предметима из парничног, стечајног и извршног 

поступка као и у поступцима ради заштите права на суђење у разумном року. Периодично 

пише сентенце које се објављују у Билтену Привредног суда у Београду. У марту 2017. 

године почиње са радом у Привредном апелационом суду као судијски саветник - виши 

саветник и тај посао обавља и данас. За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. 

години оцењенa је оценом „нарочито се истиче”. 

Учествовала је на разним саветовањима као што су „Сусрет правника у привреди 

Србије”, семинару „Економско образовање судија и судијских помоћника привредних 

судова”, присуствовала је разним едукацијама у организацији Правосудне академије у 

Београду, а такође је учествовала на саветовању привредних судова Србије од 2010. 

године до 2019. године.  
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Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда у Београду, 

Драгана Ивановић је добила позитивно мишљење за избор за судију Привредног суда у 

Београду. 

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 65/19), кандидат Драгана Ивановић је положила испит за привредне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Драгану Ивановић, судијског помоћника у Привредном апелационом суду, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за судију Привредног суда у Београду. 

17. Тамара Марковић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

предлаже за избор судије у Привредни суд у Београду. 

Тамара Марковић је рођена 6. јуна 1971. године у Пожаревцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 11. септембра 1995. године.  

Правосудни испит је положила 28. новембра 2001. године. 

Приправнички стаж је, након завршетка студија, обавила у Општинском суду у 

Пожаревцу, од 8. марта 1996. године до 30. септембра 1998. године. Током приправничког 

стажа стекла је радно искуство у парничном, кривичном, извршном, ванпарничном, 

оставинском и земљишнокњижном одељењу тог суда. 

 Након положеног правосудног испита, 22. јула 2002. године, засновала је радни 

однос на неодређено време у Трговинском суду у Пожаревцу на радном месту судијског 

помоћника са звањем вишег судијског сарадника где ради до 1. децембра 2010. године, 

када је засновала радни однос на неодређено време у Привредном апелационом суду на 

радном месту судијског помоћника, у звању вишег саветника. Почев од марта 2014. 

године била ја распоређена у Одељење за привредне спорове у оквиру кога је била 

задужена за израду нацрта судских одлука, израду нацрта сентенци о заузетим правним 

схватањима, водила записнике са седница судских одељења и вршила самостално или под 

надзором и упутствима судије припрему материјала већа за седнице судског одељења. Од 

августа 2018. године била је распоређена у Одељење судске праксе у оквиру кога је радила 

на праћењу и проучавању праксе судова и међународних судских органа и обавештавању 

судија и судијских помоћника о правним схватањима судова, праћењу измене прописа 

значајних за рад суда, припремала предлоге о питањима судске праксе који ће се изнети на 

седници свих судија ради заузимања одређеног става у циљу уједначавања судске праске, 

припремала и обрађивала материјал за издавање Билтена судске праксе Привредног 

апелационог суда.   

Од 1. фебруара 2019. године обављала је послове портпарола суда, била је задужена 

за израду новог сајта суда, као и за поступање по захтевима за информације од јавног 

значаја. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. 

Учесник је бројних саветовања и обука у организацији судова и Правосудне 

академије, а завршила је и програм стручног усавршавања намењен судијама и судијским 

помоћницима привредних судова. 
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    Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда, кандидат 

Тамара Марковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Привредног суда у Београду. 

      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 Марковић је положила испит за привредне судове и 

остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тамаре Марковић, 

судијског помоћника у Привредном апелационом суду, за судију Привредног суда у 

Београду. 

 

18. Мирјана Милановић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Београду. 

Мирјана Милановић је рођена 28. августа  1968. године у Београду. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 9. фебруара 1994. 

године.  Правосудни испит је положила 1. октобра 1996. године. 

Приправнички стаж је обавила почев од 1. марта. до 30. новембра 1994. године као 

адвокатски приправник, а наставила је од 1. марта 1995. године до 30. септембра 1996. 

године као приправник-волонтер у Четвртом општинском суду у Београду. 

После положеног правосудног испита, 2. октобра 1996. године, засновала је радни 

однос на неодређено време у Четвртом општинском суду у Београду на пословима 

судијског помоћника у звању судијског сарадника где је радила у одељењу судске праксе, 

земљишно-књижном одељењу, оставинском и извршном одељењу. Учествовала је и у 

раду ванрасправног и кривичног већа. 

Дана 17. јула 2006. године засновала је радни однос на неодређено време у  Вишем 

трговинском суду у Београду у својству судијског помоћника - саветника где је поступала 

у свим материјама из надлежности тог суда. Од 1. јануара 2010. године у Привредном 

апецалионом суду ради на радном месту судијског помоћника, најпре у звању саветника, а 

од 2017. године у звању вишег саветника у трочланом већу које одлучује по жалбама на 

одлуке првостепеног суда посебне надлежности. За свој рад у 2016, 2017. и 2018. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче“.   

Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. Учесник је бројних 

програма обука, семинара и едукација за које поседује сертификате. 

Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда, кандидат 

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

за судију Привредног суда у Београду. 

       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 Мирјана Милановић је положила испит за привредне судове и 

остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирјане Милановић, 

судијског помоћника у Привредном апелационом суду, за судију Привредног суда у 

Београду. 
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19. Светлана Грујић Марковић, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, 

предлаже за избор судије у Привредни суд у Београду. 

Светлана Грујић Марковић је рођена 4. јула 1973. године у Сомбору. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 30. септембра 1998. 

године.  Правосудни испит је положила 30. октобра 2007. године. 

Приправнички стаж је започела 2. децембра 1998. године у Министарству 

унутрашњих послова Републике Србије, а наставила од 3. маја 1999. године у Народној 

лутрији, затим од 3. септембра 1999. године у „ТРЕНД ХАУС“ д.о.о. Дана 1. јуна 2002. 

године засновала је радни однос у „ТРАНСПОРТ ПЕРОНИ“ Београд где је до 7. децембра 

2007. године радила на пословима дипломираног правника. 

После положеног правосудног испита, од 10. децембра 2007. године засновала је 

радни однос на одређено време у Привредном суду у Београду, обављајући послове 

судијског помоћника - саветника у стечајном одељењу. Радни однос на неодређено време 

у том суду као судијски помоћник у звању саветник је засновала 22. децембра 2008. 

године, где ради у стечајном и извршном одељењу. Од 2. новембра 2009. године стиче 

звање самосталног саветника и обавља послове у парничном одељењу, а од 2018. године и 

у одељењу привредних преступа. Израђује нацрте свих врста судских одлука, врши 

обраду предмета и припрему за суђење у парничном одељењу и одељењу привредних 

преступа. Такође израђује нацрте одлука поводом приговора ради убрзања поступка и 

врши едукацију судијских приправника. За свој рад у 2016, 2017. и 2018. години оцењена 

је оценом „нарочито се истиче“. 

     Учесник је бројних семинара, обука и саветовања привредних судова и Правосудне 

академије за које поседује сертификате. 

    Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Београду и Привредног 

апелационог суда, кандидат Светлана Грујић Марковић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор за судију Привредног суда у Београду. 

      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 Светлана Грујић Марковић је положила испит за привредне 

судове и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Светлане Грујић 

Марковић, судијског помоћника у Привредном суду у Београду, за судију Привредног 

суда у Београду. 

 

20. Јелена Цветиновић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор судије за Привредни суд  у Београду.  

 

Јелена Цветиновић је рођена 8. априла 1986. године у Ужицу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 14. јуна 2010. године. Правосудни испит је 

положила 28. фебруара 2013. године.  

Након завршеног Правног факултета у Београду, почиње са радом у адвокатској 

канцеларији као адвокатски приправник. Од септембра 2011. године до маја 2012. године 

радила је као приправник у Привредном суду у Београду. У јуну и јулу 2012. године 
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радила је у кривичном одељењу Првог суда у Београду као приправник. Након положеног 

правосудног испита ради као судијски помоћник у Привредном суду у Београду у 

парничном одељењу. Јорисник почетне обуке на Правосудној академији (парнично 

одењеље Вишег суда у Београду 10 месеци, кривично одељење Првог основног суда у 

Београду 8 месеци, Прво основно јавно тужилаштво 4 месеца, парнично одељење Првог 

основног суда у Београду 2 месеца, другостепено грађанско одељење Вишег суда у 

Београду 4 месеца). Дана 3. јула 2019. године успешно је положила завршни испит на 

Првосудној академији. 

Учествовала је на разним саветовањима и семинарима попут саветовања 

привредних судова Србије 2013, 2015. и 2016. године, на семинарима Правосудне 

академије „Писање образложења судске одлуке”, „Побијање правних радњи стечајног 

дужника”, „Забрана дискирминације”, „Основи права Европске уније”.  

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Јелена Цветиновић 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. 

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 Цветиновић је положила испит за привредне судове и 

остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Јелену Цветановић, корисника почетне обуке на Правосудној академији, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за судију Привредног суда у Београду. 

 

21. Маја Стокућа, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, предлаже за 

избор судије за Привредни суд  у Београду.  

 

Маја Стокућа је рођена 15. априла 1983. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 19. марта 2008. године. Правосудни испит је 

положила у јануару 2011. године.  

Након завршетка студија у септембру 2008. године почиње да ради као приправник 

-волонтер у Трећем општинском суду у Београду. Од јануара 2010. године наставила је 

рад као приправник - волонтер у Првом основном суду у Београду. 

Након завршеног правосудног испита 2011. године, почиње са радом у Првом 

основном суду у Београду као судијски помоћник, након тога 1. марта 2015. године у 

истом суду постаје виши судијски сарадник - самостални саветник. У мају 2015. године 

почиње са радом у Вишем суду у Београду као виши судијски сарадник - самостални 

саветник. У октобру 2016. године почиње са радом у Привредном апелационом суду као 

судијски саветник - виши саветник и тај посао обавља и данас. Била је распоређена у 

стечајном већу, већу за спорове са елементом иностраности, банкарском већу, а тренутно 

је распоређена у већу за заштиту интелектуалне својине и статусном већу. За остварене 

резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењенa је оценом „нарочито се истиче”. 

Учествовала је на разним саветовањима и семинарима попут „Правила терета 

доказивања у процесу доношења судске одлуке”, „Спорна питања у примени Закона о 

извршењу и обезбеђењу”, „Примена Закона о привредним друштвима”, „Заложно право и 
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хипотека”. Такође је учествовала на саветовању привредних судова у септембру 2017, 

2018. и 2019. године.  

Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда у Београду, 

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

за Привредни суд у Београду. 

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 Маја Стокућа је положила испит за привредне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Маје Стокуће, 

судијског помоћника у Привредном апелационом суду, за судију Привредног суда у 

Београду. 

 

22. Љиљана Чолић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, предлаже за 

избор судије за Привредни суд  у Београду.  

Љиљана Чолић је рођена 11. новембра 1974. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 17. новембра 2000. године. Правосудни испит је 

положила 28. априла 2004. године.  

Од 17. септембра 2001. године почиње са радом у Привредном суду у Београду као 

волонтер - приправник, затим је 7. маја 2002. године засновала радни однос у Привредном 

суду у Београду као судијски приправник. 

Након положеног правосудног испита, наставља са радом у Привредном суду у 

Београду као судијски сарадник - саветник, 1. новембра 2007. године почиње са радом у 

Привредном апелационом суду на месту судијски саветник - виши саветник и ту ради и 

данас.  Израђује нацрте одлука, врши преглед судских одлука са посебним задужењем из 

области статусне материје и спорова са међународним елементом, врши послове у вези  

израде Билтена судске  праксе привредних судова и припрема састанке одељења судске 

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

„нарочито се истиче”. 

Периодично пише сентенце које се објављују у Билтену Привредног апелационог 

суда. Учествовала је на предавањима везаним за примену Закона о привредним 

друштвима, Закона о приватизацији, Закона о стечају у организацији Правосудне 

академије. Такође је учествовала на предавању Европске Уније и Савета Европе 

„Разумевање Европске конвенције о људским правима и судске праксе Европског суда за 

људска права ради боље заштите људских права на националном нивоу”.  

Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда у Београду, 

Љиљана Чолић је добила позитивно мишљење за избор за судију Привредног суда у 

Београду. 

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 Чолић је положила испит за привредне судове и 

остварила  оцену  пет. 
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Високи савет судства, на седници одржаној 9. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Љиљану Чолић, судијског помоћника у Привредном апелацоном суду, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за судију Привредног суда у Београду. 


