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П Р Е Д Л О Г 

 

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

број 98/06 и 115/21) 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, 47/17 и 76/21), 

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној ________________ 

2022. 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 Прокупљу: 

1. Јелица Милачић, судијски помоћник у Основном суду у Прокупљу, 

2. Милан Жикић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, 

3. Јелена Миленовић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

 

 

 

                                                                        II 

 

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

суд у Руми:  

1. Слободан Маројевић, судијски помоћник у Основном суду у Руми. 

 

 

                                                                      III 

 

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

суд у Сремској Митровици:  

1.  Јелена Трнинић, судијски помоћник у Основном суду у Сремској Митровици, 

2. Слађана Миловановић, судијски помоћник у Вишем суду у Сремској Митровици, 

3. Софија Козенко, судијски помоћник у Вишем суду у Сремској Митровици. 

 

     

                                                                      IV 

 

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

суд у Сенти:  

1. Јелена Антонић, судијски помоћник у Основном суду у Суботици, 

2. Бошко Мајсторовић, судијски помоћник у Основном суду у Сенти. 
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                                                                 V 

 

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

суд у Трстенику:  

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

 

    

                                                               VI 

 

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,  

47/17 и 76/21), 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, 67/19, 20/20, 25/20, 78/20, 6/21, 10/21 и 36/21), Високи савет 

судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  53/21 од 28. маја 2021. године и у дневном 

листу „Политика” од 1. јуна 2021. године, огласио избор судија за Основни суд у 

Прокупљу, Основни суд у Руми, Основни суд у Сремској Митровици, Основни суд у 

Сенти и Основни суд у Трстенику.  

На оглас за избор судија ,,Службени гласнику РС”, број  53/21 од 28. маја 2021. 

године, за Основни суд у Прокупљу пријаве је поднело укупно 32   кандидата, из реда 

судија 1 кандидат, из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица  31 кандидат.  

          На оглас за избор судија за Основни суд у Руми пријаве је поднело укупно 48  

кандидата, из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица  кандидата. 

          На оглас за избор судија за Основни суд у Сремској Митровици пријаве је поднело 

укупно 58 кандидата, из реда судија 4  кандидата, из реда судијских помоћника, адвоката 

и осталих лица 54 кандидата. 

          На оглас за избор судија за Основни суд у Сенти пријаве је поднело укупно 13   

кандидата, из реда судија 1 кандидат, из реда судијских помоћника, адвоката и осталих 

лица 12 кандидата. 

          На оглас за избор судија за Основни суд у Трстенику пријаве је поднело укупно 14   

кандидата, из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица. 

          Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Основни суд у Прокупљу, Основни суд у Руми, Основни суд у Сремској Митровици,  

Основни суд у Сенти и Основни суд у Трстенику, утврдио на основу одредаба Закона о 

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

и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о 

критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, 

брoj 94/16) и Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

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

РС”, брoj 7/18).  

         Високи савет судства, на седници одржаној 13. маја 2021. године, донео је одлуку о 

образовању Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за Основни суд у 

Прокупљу, Основни суд у Руми, Основни суд у Сремској Митровици, Основни суд у 

Сенти и Основни суд у Трстенику. 
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Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

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

Дана 27. септембра 2021. године, спроведен је испит за кандидате за судије који се 

први пут бирају, који су поднели пријаву за избор судија у Основни суд у Прокупљу, 

Основни суд у Руми, Основни суд у Сремској Митровици, Основни суд у Сенти и Основни 

суд у Трстенику. 

Кандидатима који се први пут бирају на судијску функцију у основном суду, а који 

су завршили почетну обуку на Правосудној академији, као мерило стручности и 

оспособљености узима се завршна оцена на почетној обуцу на Правосудној академији, у 

смислу члана 45а став 3. 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, 47/17 

и 76/21).  

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

се први пут бирају и утврдила је листу кандидата за сваки суд, 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, 106/15 и 76/21), а у вези са чланом 51. став 1. Закона 

о судијама, Високи савет судства, на седници одржаној 9. јуна 2022. године,  утврдио је 

Предлог одлуке за избор судија и предложио Народној скупштини Републике Србије 

избор 10 кандидата, тако што се: 

       1. Јелица Милачић, судијски помоћник у Основном суду у Прокупљу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Прокупљу. 

 Јелица Милачић je рођена 15. августа 1977. године у Подујеву. Правни факултет 

Универзитета у Приштини завршила је 27. августа 2001. године. Правосудни испит је 

положила 7. јула 2006. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Куршумлији, у периоду од 2002. 

до 2004. године. Након полагања правосудног испита, обављала је послове консултанта у 

РГЗ-Служби за катастар непокретности у Куршумлији у поступку израде катастра 

непокретности и излагања података премера на јавни увид, као председник комисије и то 

у периоду од септембра 2006. до краја децембра 2010. године, а у периоду од јануара 2011. 

до краја децембра 2012. године наведене послове је обављала у Служби за катастар 

непокретности у Нишу. Дана 9. априла 2012. године засновала је радни однос на радном 

месту судијског сарадника у звању саветника у Основном суду у Прокупљу. Дана 1. 

августа 2013. године стекла је звање самосталног саветника и обављала послове вишег 

судијског сарадника. Током свих година рада у суду, поступала је  у грађанској, кривичној, 

извршној и оставинској материји. У грађанској материји је поред израде нацрта одлука 

састављала записнике и истраживала судску праксу. У периоду поступања од годину дана 

у кривичној материји радила је на припремању и организовању кривичних седница, 

изради нацрта одлука које се односе на жалбе на решења о одређивању и укидању 

притвора, условни отпуст, судске рехабилитације и потрврђивање оптужнице. У 

оставинским предметима је узимала наследничке изјаве и израђивала нацрте решења о 
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наслеђивању.Осим тога, поступала је и у извршној материји (израда нацрта решења и 

закључака). 

За остварене резултате рада у 2018., 2019. и 2020. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

судија Вишег суда у Прокупљу, кандидат Јелица Милачић испуњава све услове који су 

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

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 Јелица Милачић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. јуна 2022. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелице Милачић, судијског 

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

 

2. Mилан Жикић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Прокупљу. 

 

 Mилан Жикић je рођен 30. маја 1980. године у Нишу. Правни факултет Универзитета 

у Нишу завршио је 3. фебруара 2010. године. Правосудни испит је положио 29. марта 2013. 

године.  

Приправнички стаж обавио је у Основном суду у Нишу, у периоду од марта 2010. до 

марта 2012. године. Након положеног правосудног испита, дана 14. маја 2013. године 

засновао је радни однос на одређено време у Основном суду у Нишу на радном месту 

судијски помоћник. Обављао је послове у извршном већу и ИПВ-у. Од 15. децембра 2014. 

године ради у Апелационом суд у Нишу, на радном месту судијски помоћник у звању 

судијски сарадник на одређено време до 17.02.2019. године, а од 18.02.2019. године на 

радном месту судијски помоћник у звању виши судијски сарадник на неодређено време. 

Од заснивања радног односа у Апелационом суду у Нишу био је судијски помоћник у 

грађанском одељењу за радне спорове, а од 1. априла 2016. године у кривичном одељењу 

где ради све нацрте одлука. Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. 

За остварене резултате рада у 2018., 2019. и 2020. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

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

Основног суда у Прокупљу. 

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 Mилан Жикић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. јуна 2022. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Mилана Жикића, судијског 

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

3. Јелена Миленовић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Прокупљу.  

Јелена Миленовић је рођена 17. септембра 1988. године у Алексинцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 25. јуна 2012. године. Завршила 

је мастер академске-студије на Правном факултету Универзитета у Нишу 22. септембра 

2014. године, када је одбранила мастер рад на тему “Наследноправни уговори“. 

Правосудни испит положила је 30. јуна 2016. године.  
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   Приправнички стаж обављала је од марта 2013. године у Агенцији за реституцију, у 

Подручној јединици Ниш. По полагању државног стручног испита, у Агенцији за 

реституцију је била запослена на радном месту саветник за враћање одузете имовине и 

обештећење од 1. априла 2014. године до 28. фебруара 2017. године. Од 1. марта 2017.  

корисник је почетне обуке на Правосудној академији. У оквиру редовне обуке, током две 

и по године, практичан део обуке обавила је у Основном суду у Нишу на кривичној и 

грађанској материји, Основном јавном тужилаштву у Нишу и Прекршајном суду у Нишу. 
 По завршетку програма почетне обуке, успешно је положила завршни испит 3. јула 

2019. године, са завршном оценом 5. По положеном завршном испиту, ангажована је на 

додатној обуци у организацији Правосудне академије у Вишем суду у Нишу. 

Учесник је бројних семинара и тренинга организованих током обуке на  Правосудној 

академији: Примена антидискриминаторског законодавства у РС, Заштита података о 

личности, Банкарско и финансијско право, Економска знања од значаја за кривични 

поступак, Округли сто на тему примене одлука Комитета Уједињених нација против 

тортуре, Примена међународних стандарда људских права, Рочиште за главну расправу и 

извођење доказа, Заложно право и хипотека, Израда првостепених одлука из прекршајне 

материје, Утврђивање недозвољености извршења, Израда првостепених судских одлука 

из грађанске материје, Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступка или 

кажњавања, Специјализација из области права детета. Завршила је Основну обуку за 

медијаторе. Говори енглески језик. 

На основу члана 45а 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), кандидату Јелени Миленовић, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Јелена Миленовић 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 9. јуна 2022. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Миленовић, корисника 

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

     4. Слободан Маројевић, судијски помоћник у Основном суду у Руми, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Руми. 

   Слободан Маројевић je рођен 6. августа 1979. године у Руми. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршио је 5. октобра 2005. године. Правосудни испит је 

положио 5. марта 2010. године.  

   Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Руми у периоду од 1. децембра 

2008. године до 31. децембра 2009. године. Након положеног правосудног испита засновао 

је радни однос на одређено време на радном месту судијског помоћника у Основном суду 

у Сремској Митровици, у периоду од 1. јануара 2010. године до 15. новембра 2011. године, 

а затим на неодређено време у периоду од 16. новембра 2011. године до 31. децембра 2013. 

године. Од 15. марта 2012. године стекао је звање вишег судијског сарадника. 

   Почев од 1. јануара 2014. године распоређен је на радно место судијског помоћника 

у Основном суду у Руми, где обавља послове у кривичном одељењу. 

   Учесник је стручних семинара и обука. Поседује сертификат Правосудне академије 

о учешћу на семинару о увиђају саобраћајних незгода. Говори енглески језик и познаје рад 

на рачунару.  

       За остварене резултате рада у 2018., 2019. и 2020. години, оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  
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 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Руми и Вишег суда у Сремској 

Митровици, кандидат Слободан Маројевић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије у Основном суду у Руми. 

  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 Слободан Маројевић је положио испит за основне судове и 

остварио  оцену  пет. 

   Високи савет судства, на седници одржаној 9. јуна 2022. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Слободана Маројевића, судијског 

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

 

5. Јелена Трнинић, судијски помоћник у Основном суду у Сремској Митровици, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Сремској Митровици. 

 

Јелена Трнинић рођена је 26. априла 1975. године у Новом Саду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 6. октобра 2000. године. Правосудни испит 

положила је 24. децембра 2003. године. 

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Сремској Митровици у периоду 

од 28. августа 2001. године до 30. септембра 2003. године. Након положеног правосудног 

испита дана 5. јануара 2004. године, засновала је радни однос на радном месту судијског 

помоћника у Општинском суду у Сремској Митровици, где је обављала послове израде 

нацрта судских одлука у ванпарничној материји. Послове судијског помоћника у 

Основном суду у Сремској Митровици обавља почев од 1. јануара 2010. године, где  

израђује нацрте пресуда и решења у предметима парничне материје и предметима 

оставинског поступка. Звање вишег судијског помоћника у Основном суду у Сремској 

Митровици стекла је 5. јануара 2006. године. 

 Учесник је обука и семинара у вези са стручним усавршавањем. Похађала је 

семинар у организацији USAID-a  OEBS-a. Познаје рад на рачунару и говори енглески 

језик. 

 За остварене резултате рада у 2018., 2019. и 2020. године, оцењена је оценом 

„нарочито се истиче.“ 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Сремској Митровици и 

мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Сремској Митровици, кандидат Јелена 

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

Основног суда у Сремској Митровици. 

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 Трнинић је положила испит за основне судове и остварила 

оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. јуна 2022.године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Трнинић, судијског 

помоћника у Основном суду у Сремској Митровици, за судију Основног суда у Сремској 

Митровици. 

 

6. Слађана Миловановић, судијски помоћник у Вишем суду у Сремској Митровици, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Сремској Митровици. 

 

Слађана Миловановић рођена је 23. маја 1983. године у Сремској Митровици. Правни 

факултет Универзитета у Новом Саду завршила је 25. децембра 2007. године. Правосудни 

испит положила је 30. септембра 2010. године. 

Приправнички стаж обавила је у Окружном суду у Сремској Митровици у периоду од 

28. јануара 2008. године до 29. септембра 2010. године. Након положеног правосудног 

испита, засновала је радни однос на радном месту судијског помоћника у Вишем суду у 
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Сремској Митровици 30. септембра 2010. године, радећи на проучавању правних питања 

и судске праксе и изради нацрта судских одлука у кривичној материји. Послове секретара 

суда и послове из делокруга судске управе у Основном суду у Шиду обаљала је у периоду 

од 1. априла 2014. године до 23. јануара 2020. године. Од 27. јануара 2020. године 

запослена је на радном месту судијског помоћника у Вишем суду у Сремској Митровици, 

где је распоређена у кривично одељење и обавља послове израде нацрта судских одлука. 

 Учесник је обука и семинара у вези са стручним усавршавањем. Носилац је 

сертификата Правосудне академије у вези са Законом о спречавању насиља у породици. 

Похађала је семинар ,,Малолетник учинилац или жртва кривичног дела“ и обуку на тему 

писања кривичних пресуда. Поседује сертификат Школе компјутера ,,ЕнтерПро-УПС“.  

 За остварене резултате рада у 2019. године, оцењена је оценом „нарочито се 

истиче.“ 

 Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Сремској Митровици и 

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

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

Основног суда у Сремској Митровици. 

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 Слађана Миловановић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. јуна 2022.године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Слађане Миловановић, судијског 

помоћника у Вишем суду у Сремској Митровици, за судију Основног суда у Сремској 

Митровици. 

 

7. Софија Козенко, судијски помоћник у Вишем суду у Сремској Митровици 

предлаже за избор судије за Основни суд у Сремској Митровици. 

 

Софија Козенко рођена је 8. марта 1980. године у Сремској Митровици. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 14. септембра 2005. године. Правосудни 

испит положила је 2. марта 2009. године. 

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Сремској Митровици у периоду 

од 10. маја 2007. године до 1. марта 2009. године. Након положеног правосудног испита, 

радни однос на радном месту судијског помоћника у Општинском суду у Сремској 

Митровици засновала је 2. марта 2009. године, где је обављала послове израде нацрта 

судских одлука у кривичној материји. Послове судијског помоћника у Основном суду у 

Сремској Митровици обављала је у периоду од 1. јануара 2010. године до 15. септембра 

2010. године. Почев од 16. септембра 2010. године запослена је на радном месту судијског 

помоћника у Вишем суду у Сремској Митровици, где је распоређена у кривично одељење 

и обавља послове израде нацрта судских одлука. Од 2015. године ради као известилац Кв 

већа. 

 Учесник је обука и семинара у вези са стручним усавршавањем. Носилац је 

сертификата у вези са Уводом у право и институцијама Европске уније и сертификата у 

вези са судском сарадњом у кривичним стварима са аспекта Европске уније. Познаје рад 

на рачунару. 

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

се истиче.“ 

 Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Сремској Митровици и 

мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Софија Козенко 

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

у Сремској Митровици. 

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

оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. јуна 2022.године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Софије Козенко, судијског 

помоћника у Вишем суду у Сремској Митровици, за судију Основног суда у Сремској 

Митровици. 

 

8. Јелена Антонић, судијски помоћник у Основном суду у Суботици, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Сенти. 

 

   Јелена Антонић је рођена 2. септембра 1978. године у Суботици. Правни факултет 

Универзитета ,,УНИОН” у Београду завршила је 21. септембра 2010. године. Правосудни 

испит положила је 2. априла 2013. године.  

  Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Суботици у периоду од 1. марта 

2011. године до 1. априла 2013. године. Након положеног правосудног испита наставила 

је да ради у Основном суду у Суботици, на радном месту судијског приправника. Почев 

од 3. јуна 2014. године распоређена је на радно место судијског сарадника где је обављала 

послове израде нацрта судских одлука у области грађанског права. Од 1. марта 2017. 

године стекла је звање вишег судијског сарадника у звању самосталног саветника, где је 

обављала послове у парничном и ванпарничном поступку. Од 1. јануара 2020. године 

распоређена је на пословима пружања подршке алтернативном решавању спорова.   

        Учесник је стручних семинара и обука у организацији Правосудне академије: 

,,Смернице за израду нацрта првостепених судских одлука у грађанској материји” и 

,,Суђење у разумном року”. У организацији Врховног касационог суда у сарадњи са ЕУ за 

Србију присуствовала је семинару на тему:,,Упућивање предмета на медијацију”. 

       Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.      

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

Суботици, кандидат Јелена Антонић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије у Основном суду у Сенти. 

  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 Антонић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

  Високи савет судства, на седници одржаној 9. јуна 2022. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Антонић, судијског 

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

 

9. Бошко Мајсторовић, судијски помоћник у Основном суду у Сенти, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Сенти. 

 

Бошко Мајсторовић рођен је 12. децембра 1982. године у Сенти. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршио је 5. септембра 2007. године. Правосудни испит 

положио је 27. јуна 2012. године. 

Приправнички стаж обавио је у Адвокатској канцеларији у периоду од 1. марта 2010. 

године до 1. јуна 2012. године. Након положеног правосудног испита, радни однос на 

радном месту судијског помоћника у Основном суду у Кикинди, засновао је 1. августа 

2012. године, где је обављао послове узимања изјава о имовини и доношење судских 

решења у извршном поступку и послове израде нацрта судских одлука у парничном и 

ванпарничном поступку. Послове помоћника директора за правне послове у предузећу 

ЈКП ,,7.Октобар“ обављао је у периоду од 1. септембра 2013. године до 22. априла 2016. 

године, радећи на организацији и координирању рада кадровских, правних и општих 

послова, на праћењу промена законских и подзаконских прописа и на изради општих и 

појединачних правних аката предузећа и пословима утужења и заступања предузећа пред 
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надлежним органима. Послове судијског помоћника у Основном суду у Сенти обавља 

почев од  25. априла 2016. године, где ради на изради нацрта судских одлука у парничном, 

ванпарничном и изршном поступку и самосталном вођењу поступака за расправљање 

заоставштине и јавне продаје непокретности у извршном поступку и узимање на записник 

предлога и изјава странака. Од маја 2019. године обавља послове секретара Основног суда 

у Сенти. 

 Учесник је великог броја обука и семинара у вези са стручним усавршавањем. 

Носилац је сертификата о стеченом знању из области прмене Закона о заштити 

узбуњивача. Похађао је семинар из области примене Закона о извршењу и обезбеђењу, 

семинар из области примене Закона о заштити права на суђење у разумном року и семинар 

из области медицинског права. Познаје рад на рачунару, говори енглески, немачки и 

мађарски језик.  

 За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. године, оцењен је оценом 

„нарочито се истиче.“ 

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

свих судија Вишег суда у Суботици, кандидат Бошко Мајсторовић испуњава све услове 

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

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 Мајсторовић је положио испит за основне судове и 

остварио оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. јуна 2022.године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бошка Мајсторовића, судијског 

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

 

10. Мирјана Вељковић, судијски помоћник у Основном суду у Трстенику, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Трстенику. 

 

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

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

положила је 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. Након положеног правосудног испита дана, радни 

однос на радном месту судијског помоћника у Општинском суду у Трстенику засновала 

је 1. априла 2006. године, где је обављала послове израде нацрта судских одлука у свим 

судским материјама, поступала у предметима оставинског поступка и обаљала послове 

судске управе. Звање вишег судијског сарадника у Општинском суду у Трстенику стекла 

је 1. фебруара 2008. године. Послове судијског помоћника у Основном суду у Крушевцу 

обављала је у периоду од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2013. године, радећи на 

израци нацрта пресуда и решења. Од 1. јануара 2014. године запослена је на радном месту 

судијског помоћника у Основном суду у Трстенику, где је распоређена у кривично 

одељење, као известилац у кривичном ванпретресном већу, са овлашћењем да врши 

надзор и контролу рада Кривичног одељења писарнице.  

 Учесник је бројних обука и стручних скупова у вези са стручним усавршавањем. 

Носилац је сертификата Правосудне академије у вези са применом Закона о заштити 

узбуњивача и сертификата о завршеној специјалистичкој обуци у вези са Законом о 

спречавању насиља у породици. Похађала је обуку о спровођењу истраге и радионицу о 

примени новог Законика о кривичном поступку. Познаје рад на рачунару, говори енглески 

и руски језик. 

 За остварене резултате рада у 2018., 2019. и 2020. године, оцењена је оценом 

„нарочито се истиче.“ 
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 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Трстенику и мишљењу 

седнице свих судија Вишег суда у Крушевцу, кандидат Мирјана Вељковић 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 Мирјана Вељковић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 9. јуна 2022. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирјане Вељковић, судијског 

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

 

 


