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П Р Е Д Л ОГ 

 

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

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

58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 

63/16 и 47/17), 

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној ________________ 

2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 

 

I 

 

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

Основни суд у Великом Градишту:  

 

1. Јелена Николић, судијски помоћник у Основном суду у Великом Градишту, 

2. Ђорђе Стефановић, судијски помоћник у Вишем суду у Пожаревцу. 

 

II 

 

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

суд у Зрењанину:  

 

1. Татјана Павловић, судијски помоћник у Основном суду у Зрењанину. 

 

III 

 

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

Основни суд у Ивањици:  

 

1. Бранка Драгутиновић, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу, 

2. Марија Броћић, дипломирани правник у Центру за културу и спорт, Општине 

Лучане, 

3. Ана Плазинић, дипломирани правник у Општинској управи у Лучанима. 

 

IV 

 

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

Основни суд у Краљеву:  

 

1. Милош Војиновић, судијски помоћник у Основном суду у Краљеву, 

2. Оливера Јовановић, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду, 

3. Ивана Ратковић Мркоњић, судијски помоћник у Вишем суду у Краљеву, 

 

 

4. Милена Ратковић,  адвокат, Адвокатска комора Крагујевца, 

5. Јелена Сворцан, судијски помоћник у Вишем суду у Краљеву, 

6. Никола Петрашиновић, судијски помоћник у Основном суду у Трстенику. 
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V 

 

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

Основни суд у Крушевцу:  

 

1. Миливоје Димитријевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу, 

2. Душан Ђерковић, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу, 

3. Ђорђе Савић, судијски помоћник у Основном суду у Трстенику. 

 

VI 

 

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

Основни суд у Мионици:  

 

1. Радоје Миловановић, судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву, 

2. Драгица Добривојевић, судијски помоћник у Основном суду у Мионици. 

 

VII 

 

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

суд у Рашки:  

 

1. Данијела Станојевић, судијски помоћник у Основном суду у Рашки. 

 

VIII 

 

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

Привредни суд у Ужицу:  

 

1. Зорица Гардић, судијски помоћник у Привредном суду у Ужицу. 

 

IX 

 

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

Привредни суд у Зајечару:  

 

1. Ирена Кулић Милошевић, судијски помоћник у Основном суду у Зајечару. 

 

                                                           X 

 

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

Привредни суд у Крагујевцу:  

 

1. Александра Ђорђевић, судијски помоћник у Привредном суду у Крагујевцу. 

 

 

XI 

 

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

Прекршајни суд у Бачкој Паланци:  

 

1. Слађана Станчевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Бачкој Паланци. 
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      XII 

 

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

Прекршајни суд у Зајечару:  

 

1. Виолета Васиљевић, судијски помоћник у Основном суду у Зајeчару. 

 

                                                           XIII 

 

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

Прекршајни суд у Крушевцу:  

 

1. Душан Милошевић, полазник Правосудне академије. 

 

                                                           XIV 

 

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

Прекршајни суд у Нишу:  

 

1. Јелена Ивановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Нишу, 

2. Бојана Митић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Нишу, 

3. Миљана Радовановић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу. 

 

                                                           XV 

 

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

Прекршајни суд у Пироту:  

 

1. Слободанка Тодоровић, дипломирани правник, РФ ПИО филијала Пирот. 

2. Милан Ранђеловић, руководилац Одељења за правне послове ХЕ Пирот, 

Ђердап Услуге  а.д. Кладово.  

 

                                                          XVI 

 

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

Прекршајни суд у Руми:  

 

1. Сара  Лакић Врућинић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Руми.  

 

 

          XVII 

 

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

Прекршајни суд у Чачку: 

 

1. Ивана Рајковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Чаку, 

2. Слађана Јовичић, судијски помоћник у Привредном суду у Чачку. 

 

XVIII 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

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

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

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

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

102/18 и 10/19), Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  103/18 од 26. 

децембра 2018. године и у дневном листу „Политика” од 28. децембра 2018. године, 

огласио избор судија за Основни суд у Великом Градишту, Основни суд у Зрењанину, 

Основни суд у Ивањици,  Основни суд у Краљеву, Основни суд у Крушевцу, Основни 

суд у Мионици, Основни суд у Рашки и Привредни суд у Ужицу. 

Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  8/19 од 8. фебруара 

2019. године и у дневном листу „Политика” од 13. фебруара 2019. године, огласио избор 

судија за Прекршајни суд у Бачкој Паланци, Прекршајни суд у Зајечару, Прекршајни суд 

у Крушевцу, Прекршајни суд у Нишу, Прекршајни суд у Панчеву, Прекршајни суд у 

Пироту, Прекршајни суд у Руми и Прекршајни суд у Чачку. 

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

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

судија за Привредни суд у Зајечару и Привредни суд у Крагујевцу. 

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Основни суд у Великом Градишту, Основни суд у Зрењанину, Основни суд у Ивањици, 

Основни суд у Краљеву, Основни суд у Крушевцу, Основни суд у Мионици, Основни 

суд у Рашки, Прекршајни суд у Бачкој Паланци, Прекршајни суд у Зајечару, Прекршајни 

суд у Крушевцу, Прекршајни суд у Нишу, Прекршајни суд у Панчеву, Прекршајни суд у 

Пироту, Прекршајни суд у Руми, Прекршајни суд у Чачку, Привредни суд у Ужицу, 

Привредни суд у Зајечару и Привредни суду у 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).  

Високи савет судства, на седници одржаној 18. децембра 2018. године, донео је 

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

Великом Градишту, Основни суд у Зрењанину, Основни суд у Ивањици, Основни суд у 

Краљеву, Основни суд у Крушевцу, Основни суд у Мионици, Основни суд у Рашки и 

Привредни суд у Ужицу. 

Високи савет судства, на седници одржаној 5. фебруара 2019. године, донео је 

одлуку о образовању Комисије Високог савета судства за избор судија за Прекршајни 

суд у Бачкој Паланци, Прекршајни суд у Зајечару, Прекршајни суд у Крушевцу, 

Прекршајни суд у Нишу, Прекршајни суд у Панчеву, Прекршајни суд у Пироту, 

Прекршајни суд у Руми и Прекршајни суд у Чачку. 

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

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

у Зајечару и за Привредни суд у Крагујевцу. 

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

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

Дана 6. марта 2019. године  спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, а који су поднели пријаву за избор за Основни суд у Великом Градишту, 

Основни суд у Зрењанину, Основни суд у Ивањици, Основни суд Краљеву, Основни суд 

у Крушевцу, Основни суд у Мионици и Основни суд у Рашки. 
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Дана 27. марта 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 Ужицу, Привредни 

суд у Зајечару и Привредни суд у Крагујевцу. 

Дана 3. априла 2019. године  спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, а који су поднели пријаву за избор за Прекршајни суд у Бачкој Паланци, 

Прекршајни суд у Зајечару, Прекршајни суд у Крушевцу, Прекршајни суд у Нишу, 

Прекршајни суд у Панчеву, Прекршајни суд у Пироту, Прекршајни суд у Руми и 

Прекршајни 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 21. маја 2019. године, утврдио је 

Предлог одлуке за избор судија и предложио Народној скупштини Републике Србије 

избор 32 кандидата, тако што се: 

1. Јелена Николић, судијски помоћник у Основном суду у Великом Градишту, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Великом Градишту. 

 Јелена Николић je рођена 24. маја 1984. године у Пожаревцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 6. октобра 2008. године. 

Правосудни испит је положила 29. марта 2012. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Великом Градишту и то од 

2009. године до 2010.године, а од 2010. године до 2011. године као приправник волонтер 

у Основном суду у Пожаревцу Судска јединица у Великом Градишту. Као судијски 

приправник  радила је у парничном и извршном одељењу од 2011. године до 2012. 

године. По положеном правосудном испиту радила је у извршном одељењу као судијски 

помоћник у звању саветника.  Од 2014. године до 2017. године обавља послове судијског 

помоћника у извршном и парничном  одељењу у Основном суду у Великом Градишту.  

Од  28. фебруара 2018. године као судијски помоћник у звању самосталног саветника 

обавља рад у кривичном одељењу и у судској управи као потпарол суда.  

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

„нарочито се истиче”. Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. 

Према мишљењу седница свих судија Основног суда у Великом Градишту , седнице 

свих судија Вишег суда и Пожаревцу и  седнице свих судија Апелационог суда у 

Крагујевцу, кандидат Јелена Николић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Великом Градишту. 

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 Николић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Николић, судијског 
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помоћника у Основном суду у Великом Градишту, за судију Основног суда у Великом 

Градишту. 

2. Ђорђе Стефановић, судијски помоћник у Вишем суду у Пожаревцу предлаже за 

избор судије за Основни  суд у Великом Градишту. 

Ђорђе Стефановић је рођен  16. новембра  1978. године у Пожаревцу. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 31. августа 2005. 

године, а мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду на тему 

„Основни проблеми заштите/скривања идентитета сведока у кривичном поступку”, 

одбранио је 22. маја 2017. године. Правосудни испит је положио 30. марта 2010. године.  

Од 20. октобра 2006. године до 14. марта 2007. године био је на пословима судијског 

приправника волонтера, а од 15. марта 2007. године до 29. марта 2010. године, радио је 

као судијски приправник у Окружном суду у Пожаревцу. Радни однос на одређено 

засновао је 30. марта 2010. године у Вишем суду у Пожаревцу као судијски приправник 

где је, уз помоћ судија, израђивао нацрте одлука, проучавао и реферисао стање у 

предметима, проучавао је судску праксу. Дана  8. јула 2010. године, заснива радни однос 

на неодређено време у Вишем суду у Пожаревцу  и обавља послове секретара суда. 

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

се истиче”.   

Учесник је бројних семинара и обука о чему поседује сертификате.   

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

Апелационог суда у Крагујевцу кандидат Ђорђе Стефановић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Великом Градишту. 

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 Ђорђе Стефановић је положио испит за основне судове 

и остварио оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ђорђа Стефановића, судијског 

помоћника у Вишем суду у Пожареву, за судију Основног суда у Великом Градишту. 

3. Татјана Павловић, судијски помоћник у Основном суду у Зрењанину, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Зрењанину. 

 Татјана Павловић je рођена 30. децембра 1970. године у Зрењанину. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 20. новембра 1997. године. 

Правосудни испит је положила 28. јуна 2000. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Зрењанину од 19. јануара до 30. 

јула 2000. године. По положеном правосудном испиту, од 1. августа 2000. године до 12. 

септембра 2010. године, заснива радни однос на неодређено време и распоређена је на 

пословима секретара Основног суда у Зрењанину. Од 13. септембра 2010. године до 24. 

децембра 2014. године обавља послове на радном месту руководиоца људских ресурса у 

Одељењу за логистику Полицијске управе у Зрењанину, да би од 25. децембра 2014. 

године до 31. децембра 2015. године, била распоређена на пословима судијског 

помоћника у звању вишег судијског сарадника у Основном суду у Зрењанину. Од 1. 

јануара 2015. године по надаље распоређена је на пословима секретара Основног суда у 

Зрењанину.   

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

„нарочито се истиче”.     

Према мишљењу седница свих судија Основног суда у Зрењанину, седнице свих 

судија Вишег суда и Зрењанину и  седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, 
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кандидат Татјана Павловић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда 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 Татјана Павловић је положила испит за основне судове 

и остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Татјане Павловић, судијског 

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

4. Бранка Драгутиновић, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Ивањици. 

 Бранка Драгутиновић je рођена 22. априла 1986. године у Ивањици. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 25. децембра 2009. 

године. Правосудни испит је положила 28. септембра 2012. године.  

Приправнички стаж обавила је у Привредном суду у Крагујевцу од 15. марта до 21. 

децембра 2010. године, а од 22. децембра 2010. године до 15. марта 2012. године била је 

адвокатски приправник у Адвокатској канцеларији у Крагујевцу. По положеном 

правосудном испиту, од 15. октобра 2012. године заснива радни однос на одређено време 

у Основном суду у Крагујевцу. Ради у кривичном ванпретресном већу, где помаже 

судијама у изради нацрта одлука, ради на разматрању притужби у кривичим предметима, 

заштити права на суђење у разумно року у кривичним и парничним предметима, 

израђује нацрте одлука у парничним предметима и статусним предметима.    

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

„нарочито се истиче”.     

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

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

кандидат Бранка Драгутиновић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Ивањици. 

 

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 Бранка Драгутиновић је положила испит за основне 

судове и остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бранке Драгутиновић, судијског 

помоћника у Основном суду у Крагујевцу, за судију Основног суда у Ивањици. 

5. Марија Броћић, дипломирани правник у Центру за културу и спорт, Општине 

Лучани, предлаже за избор судије за Основни суд у Ивањици. 

Марија Броћић je рођена 12. јануара 1985. године у Чачку. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 12. новембра 2009. године. 

Правосудни испит је положила 31. јануара 2013. године.  

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Чачку од 25. маја до 30. новембра 

2010. године,  а од 1. децембра 2010. године до 10. марта 2013. године, била је 

адвокатски приправник у Адвокатској канцеларији. Стални радни однос засновала је 11. 

марта 2013. године у Културном центру Општине Лучани - Гуча, где обавља послове 

кадровског аналитичара, прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката 

са прописима из делокруга рада установе , даје стручна мишљења у процесу формирања 

плана рада по налогу директора,  израђује нацрте уговора, заступа установу пред 

судовима и другим државним органима, припрема поднеске за потребе одговарајућих 
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судских и других поступака пред надлежним органима, израђује уговор о раду, решења и 

даје правна мишљења из области радних односа и обавља друге послове по налогу 

директора. 

Према мишљењу Културног Центра Општине Лучани, Гуча, кандидат Марија Броћић 

је стручна, оспособљена и достојна  за избор за судијску функцију.  

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 Броћић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марија Броћић, дипломираног 

правника у Центру за културу и спорт Општине Лучани, за судију Основног суда у 

Ивањици. 

6. Ана Плазинић, дипломирани правник у Општинској управи у Лучанима, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Ивањици. 

Ана Плазинић je рођена 19. октобра  1986. године у Чачку. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 26. јануара 2011. године. Правосудни 

испит је положила 28. марта 2014. године.  

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Чачку од 28. марта 2011. године до 

27. марта 2013. године. Од 16. септембра до 15. новембра 2013. године, заснива радни 

однос на одређено време на пословима шефа протокола председника Општине Лучани. 

Од 5. маја до 31. августа 2014.године ангажована је, по основу Уговора о привременим и 

повременим пословима, на пословима прикупљања и правне анализе података о 

непокретностима у Општинској управи Лучани, да би од 3. септембра до 7. новембра 

2014. године, била ангажована, по основу Уговора о привременим и повременим 

пословима, на пословима уноса и прикупљања података у НЕП обрасцима и достављање 

истих Републичкој дирекцији за имовину РС. Од 20. априла 2015. године заснива радни 

однос на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог, на радном месту 

имовинско-правних послова у Општинској управи у Лучанима.  

Према мишљењу Општине Лучани Ана Плазинић је стручна, оспособљене и достојна 

за избор на судијску функцију. 

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 Ана Плазинић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Плазинић, дипломираног 

правника у Општини Лучани, за судију Основног суда у Ивањици. 

7. Милош Војиновић, судијски помоћник у Основном суду у Краљеву, предлаже за 

избор судије за Основног  суда у Краљеву. 

Милош Војиновић је рођен  5. новембра  1975. године у Сјеници. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 23. јуна 2003. године 

Правосудни испит је положио 29. марта 2008. године.  

Приправнички стаж обавио је у Већу за прекршаје у Краљеву од 2003. године до 

2007. године. Након положеног правносудног испита, од 1. јула 2008.године до 31. 

децембра 2008. године, засновао је радни однос на одређено време у Фонду ПИО на 

пословима матичне евиденције. Од 13. фебурара до 18. септембра 2009. године, заснива 

радни однос на одређено време у Општинском органу за прекршаје где, као судијски 

помоћник, ради на изради нацрта првостепених одлука и решења по налогу судија. У 
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Основном суду у Краљеву примљен је на одређено време на радном месту судијског 

помоћника, у периоду од 3. марта 2010. године до 31. јула 2011. године, да би од 1. 

августа 2011. године засновао радни однос на неодређено време на месту судијског 

помоћника где и данас ради.  

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

се истиче”.   

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

Вишег суда у Краљеву и седнице свих судија  Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат 

Милош Војиновић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Краљеву. 

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 Милош Војиновић је положио испит за основне судове 

и остварио оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милоша Војиновића, судијског 

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

8. Оливера Јовановић, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Краљеву. 

 Оливера Јовановић  je рођена 25. августа 1971. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2006. године. Правосудни 

испит је положила 27. октобра 2009. године.  

Приправнички стаж обавила је у Трговинском суду у Београду од 18. децембра 2006. 

године до 18. децембра 2008.године.  По положеном правосудном испиту засновала је 

радни однос на одређено време  у Првом основном суду у Београду, од  16. фебурара до 

26. октобра 2010. године, да би 27. октобра 2010. године засновала радни однос на 

неодређено време, у звању судијског помоћника, у оставинском одељењу. Од 1. јануара 

2014. године ради у Трећем основном суду у Београду у оставинском одељењу, где ради 

нацрте одлука и решења  и остале административне послове по налогу судија. За 

остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”.     

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

Према мишљењу седница свих судија Трећег основног суда у Београд, седнице свих 

судија  Вишег суда у Београду и  седнице свих судија Апелационог суда у Београду, 

кандидат Оливера Јовановић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Краљеву. 

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 Оливера Јовановић је положила испит за основне 

судове и остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Оливере Јовановић, судијског 

помоћника у Трећем основном суду у Београду, за судију Основног суда у Краљеву. 

9. Ивана Ратковић Мркоњић, судијски помоћник у Вишем суду у Краљеву, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Краљеву. 

 Ивана Ратковић Мркоњић  je рођена 6. децембра 1978. године у Косовској 

Митровици. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 

2005. године. Правосудни испит је положила 23. септембра 2009. године.  
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Приправнички стаж обавила у Окружном суду у Краљеву и Вишем суду у Краљеву 

од 16. октобра 2006. године до 9. фебруара 2010.године. По положеном правосудном 

испиту, 10. фебруара 2010. године примљена је у радни однос на одређено време у Виши 

суд у Краљеву на радном месту судијског помоћника у звању судијског сарадника. Дана 

20. децембра 2010. године примљена је у радни однос на неодређено време, а дана 1. 

октобра 2011.године стекла је звање вишег судијског сарадника. Као судијски сарадник у 

звању вишег судијског сарадника обавља послове у кривичним и грађанским 

првостепеним и другостепеним већима, израђује нацрте одлука под надзором и 

упуствима судија и друге стручне послове по налогу председника суда. Од 16. јуна 

2017.године обавља послове секретара суда у судској управи Вишег суда у Краљеву. За 

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

истиче”.     

Аутор је многих сентенци објављених у Билтену судске праксе Вишег суда у 

Краљеву. Учесник је бројних семинара и обука о чему поседује сертификате Познаје рад 

на рачунару и служи се енглеским језиком. 

Према мишљењу седница свих судија Вишег суда у Краљеву и седнице свих судија 

Апелационог суда у Крагујевцу кандидат Ивана Ратковић Мркоњић испуњава све услове 

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

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 Ратковић Мркоњић је положила испит за 

основне судове и остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Ратковић Мркоњић, 

судијског помоћника у Вишем суду у Краљеву, за судију Основног суда у Краљеву. 

10. Милена Ратковић, адвокат, Адвокатска комора Крагујевац, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Краљеву. 

 Милена Ратковић  je рођена 14. јула 1986. године у Крагујевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 19. децембра 2012.године. 

Правосудни испит је положила 30. септембра 2015. године. Адвокатски испит положила 

је 29. октобра 2015. године. 

 

Приправнички стаж обавила у Вишем суду у Крагујевцу  у периоду од 18. јануара 

2013.године до 18. јануара 2015. године. По положеном правосудном испиту, а од 29. 

октобра 2015. године,  уписана је у Именик адвоката Адвокатске коморе Крагујевац. 

Ради у кривичној и грађанској материји.  

Активно учествује на семинарима које је организовала Авокатска комора Крагујевца 

из области грађанског и кривичног права. Познаје рад на рачунару и служи се енглеским  

и немачким језиком. 

Према мишљењу Адвокатске коморе Крагујевац, кандидат Милена Ратковић је 

стручна, оспособљена и достојна  за обављање судијске функције. 

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 Милена Ратковић је положила испит за основне судове 

и остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милене Ратковић, адвоката, за 

судију Основног суда у Краљеву. 

11. Јелена Сворцан, судијски помоћник у Вишем суд у у Краљеву, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Краљеву. 
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 Јелена Сворцан  je рођена 14. маја 1978. године у Краљеву. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 26. априла 2005. године. 

Правосудни испит је положила 29. марта 2013. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Краљеву од 3. марта 

2006.године до 10. децембра 2008.године. У периоду од 1. априла до 20. децембра 2010. 

године била је ангажована у Служби за катастар непокретности за подручје града 

Краљева. Од 20. децембра 2010. године до 29. марта 2013. године  заснива радни однос 

на одређено време на месту судијског помоћника у малолетничком одељењу. По 

положеном правосудном испиту од 29. марта 2013.године ради као судијски помоћник у 

Вишем суду у Краљеву где помаже судијама, израђује нацрте одлука, проучава правна 

питања и судску праксу. Ради повећеног обима посла  у 2017. години и 2018.години, 

ради и у парничној материји. За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”.     

Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. Аутор је многих сентенци 

објављених у Билтену судске праксе Вишег суда у Краљеву. 

Према мишљењу седница свих судија Вишег суда у Краљеву и  седнице свих судија 

Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Јелена Сворцан испуњава све услове који су 

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

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 Сворцан је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Сворцан, судијског 

помоћника у Вишем суду у Краљеву, за судију Основног суда у Краљеву. 

 

12. Никола Петрашиновић, судијски помоћник у Основном суду у Трстенику, 

предлаже за избор судије за Основни  суд у Краљеву. 

Никола Петрашиновић је рођен  30. новембра  1987. године у Краљеву. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 10. септембра 2011. 

године Правосудни испит је положио 26. септембра  2014. године.  

Приправнички стаж започео је у Адвокатској канцеларији у Трстенику од 15. октобра 

2011. године до 1. априла 2012. године, затим као судијски приправник - волонтер у 

Вишем суду у Београду у периоду од 17. априла 2012.године до 17. априла 2014. године. 

Од 12. јануара 2015.године заснива радни однос на одређено време у Основом суду у 

Трстенику као судијски помоћник и обавља послове у парничном одељењу и судској 

управи. Од 14. јануара 2017. године као судијски помоћник у звању виши судијски 

сарадник обавља послове у ванпарничном и извршном одељењу у Основном суду у 

Трстенику.  

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

„нарочито се истиче”.   

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

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

кандидат Никола Петрашиновић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Краљеву. 

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 Никола Петрашиновић је положио испит за основне 

судове и остварио оцену  пет. 
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Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Николе Петрашиновића, 

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

 

13. Миливоје Димитријевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крушeвцу. 

Миливоје Димитријевић је рођен 5. јула 1977. године у Крушевцу. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 2006. године. 

Правосудни испит је положио 29. јуна  2009. године. 

Од 1. марта 2007. године до 31. децембра 2009. године радио је на радном месту 

судијског приправника у Окружном суду у Крушевцу где је прошао програм обуке у 

грађанско-правној и кривично-правној материји. Од 1. марта 2010. године заснива радни 

однос на одређено време у Вишем суду у Крушевцу у својству судијског сарадника у 

кривично-правној материји. Проучaвао је правна питања у вези са радом судија у 

појединим предметима и самостално израђивао нацрте првостепених судских одлука. 

Учествовао је у раду већа Вишег суда у Крушевцу и израђивао нацрте ових одлука, као и 

у раду другостепеног кривичног већа и израђивао нацрте другостепених кривичних 

одлука. Такође је радио и у грађанској материји где је израђивао нацрте првостепених и 

другостепених одлука и учествовао у раду другостепеног већа. Радио је на радном месту 

за послове малолетничке деликвенције, израђивао све нацрте одлука којима се 

малолетнички постутак окончава и самостално радио сложене послове аналитичке 

материје у вези са деликвенцијом малолетника. Радни однос на неодређено време је 

засновао у истом суду 1. децембра 2010. Године, где је од 2014. године обављао и 

послове портпарола суда. За свој рад у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче“. 

 

      Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Крушевцу, које мишљење 

матичног суда подржава и Апелациони суд у Крагујевцу кандидат Миливоје 

Димитријевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Крушевцу. 

      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 Миливоје Димитријевић је положио испит за основне 

судове и остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Миливоја Димитријевића, 

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

 

14. Душан Ђерковић, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Крушевцу. 

Душан Ђерковић је рођен 31. марта 1981. године у Крушевцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2006. године. Правосудни 

испит је положио 30. априла  2009. године. 

Приправнички стаж је обавио у Општинском суду у Крушевцу од 15. јануара 

2007. године до 31. марта 2009. године. Након положеног правосудног испита, од 23. 

јуна 2009. године до 1. новембра 2010. године и у периоду од 21. фебруара 2011. године 

до 14. јула 2011. године, засновао је радни однос у Градској управи Града Крушевца. Као 

стручни сарадник у Одсеку за имовинско-правне послове и Одсеку за општу управу, 

скупштинске и заједничке послове обављао је послове дипломираног правника и радио 

на изради одговарајућих одлука, одржавао расправе, увиђаје на лицу места и др.  

Од 15. јула 2011. године примљен је у радни однос на неодређено време у 

Основни суд у Крушевцу, као судијски помоћник. Поступао је у парничном, одељењу 
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радних спорова, ванпарничном одељењу, извршном и кривичном одељењу тог суда.  Под 

надзором поступајућих судија обављао је послове израде нацрта судских одлука које се 

односе на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка у грађанској 

материји, нацрта судских одлука  у свим одељењима тог суда, нацрта одлука о 

дозвољености правног лека у грађанској материји, припремања реферата за судију 

известиоца у ИПВ већу и обављао друге послове у складу са утврђеним годишњим 

распоредом послова и наредбама председника суда. Звање вишег судијског сарадника 

стекао је 15. октобра 2013. године. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је 

оценом „нарочито се истиче“. 

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

    Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Крушевцу, које мишљење 

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

кандидат Душан Ђерковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Крушевцу. 

      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 Душан Ђерковић је положио испит за основне судове и 

остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Душана Ђерковића, 

судијског помоћника у Основном суду у Крушевцу, за судију Основног суда у 

Крушевцу. 

 

 

15. Ђорђе Савић, судијски помоћник у Основном суду у Трстенику, предлаже за 

избор судије у Основни суд у Крушевцу. 

Ђорђе Савић је рођен 7. децембра 1980. године у Крушевцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године. Правосудни 

испит је положио 27. марта  2007. године. 

Приправнички стаж је обавио у Општинском суду у Трстенику, од 5. маја 2006. 

године до 26. марта 2007. године. Након положеног правосудног испита, примљен је у 

радни однос у Општински суд у Трстенику где је, у  својству судијског помоћника, био 

распоређен на пословима у кривичном ванрасправном већу. 

Од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2013. године засновао је радни однос у 

Основном суду у Крушевцу, где је радио парничну материју, израђивао нацрте судских 

одлука у старим предметима. Надзирао је рад осталих судијских помоћника у грађанској 

материји, а обављао је и послове у Судској управи. 

Радни однос на неодређено време у Основном суду у Трстенику је засновао 1. 

јануара 2014. године, где је распоређен на послове секретара суда, а редовно је обављао 

и послове израде нацрта одлука у свим материјама у старим предметима. За свој рад је у 

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

          Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. 

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

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

кандидат Ђорђе Савић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Крушевцу. 

      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 Ђорђе Савић је положио испит за основне судове и 

остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ђорђа Савића, судијског 

помоћника у Основном суду у Трстенику, за судију Основног суда у Крушевцу. 
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16. Радоје Миловановић, судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Мионици. 

Радоје Миловановић је рођен 28. децембра 1980. године у Београду. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године. 

Правосудни испит је положио 24. марта 2007. године. 

Приправнички стаж је обавио у адвокатској канцеларији од 10. септембра 2004. 

године до 10. марта 2006. године, а од 11. марта 2006. године у Општинском суду у 

Ваљеву где је, после положеног правосудног испита, примљен је у радни однос на 

неодређено време 16. априла 2007. године на радном месту судијског помоћника. 

Израђивао је нацрте судских одлука донетих у извршном поступку, поступао у 

поступцима извршења, а радио је и у грађанском одељењу у извршној и парничној 

материји. Припремао је материјал за седнице грађанског одељења, водио записнике и 

израђивао одлуке са седница, а по налогу судије обављао је и низ других задатака 

везаних за функционисање судских јединица у Мионици и Љигу. Био је распоређен на 

радно место секретара и портпарола суда, а наставио је да израђује нацрте одлука и 

редовно прати рад грађанског одељења суда. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. години 

оцењен је оценом „нарочито се истиче“. Учесник је бројних семинара за које поседује 

сертификате. Служи се енглеским и немачким језиком. 

 

    Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Ваљеву, које мишљење 

матичног суда подржавају Виши суд у Ваљеву и Апелациони суд у Београду, кандидат 

Радоје Миловановић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Мионици. 

      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 Радоје Миловановић је положио испит за основне 

судове и остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Радоја Миловановића,  

судијског помоћника у Основном суду у Ваљеву, за судију Основног суда у Мионици. 

 

17. Драгица Добривојевић, судијски помоћник у Основном суду у Мионици, 

предлаже за избор судије у Основни суд у Мионици. 

Драгица Добривојевић је рођена 2. новембра 1973. године у Ваљеву. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 1999. године. 

Правосудни испит је положила 29. октобра 2003. године. 

Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Лајковцу од 1. фебруара 

2000. године до 1. фебруара 2003. године. Примљена је у радни однос на неодређено 

време у истом суду, почев од 8. јануара 2004. године, где је радила на пословима 

судијског сарадника до 31. децембра 2009. године. Радила је на изради нацрта одлука у 

парничном, оставинском и извршном поступку. У Основном суду у Ваљеву распоређена 

је на пословима судијског сарадника од 4. фебруара 2016. године. У том суду радила је у 

материји извршења, као судијски помоћник код извршног судије. 

У Основном суду у Мионици од 5. фебруара 2016. године је на радном месту 

судијског сарадника, самосталног саветника, где је израђивала нацрте ИПВ решења, као 

и нацрте решења која се односе на суђење у разумном року. Обављала је и послове 

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

се истиче“. 

    Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Мионици, које мишљење 

матичног суда подржавају Виши суд у Ваљеву и Апелациони суд у Београду кандидат 
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Драгица Добривојевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Мионици. 

      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 Драгица Добривојевић је положила испит за основне 

судове и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Драгице Добривојевић,  

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

 

18. Дaнијела Станојевић, судијски помоћник у Основном суду у Рашки, предлаже за 

избор судије у Основни суд у Рашки. 

Данијела Станојевић је рођена 1. фебруара 1981. године у Ваљеву. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. 

Правосудни испит је положила 31. октобра 2013. године. 

Након завршеног факултета обавила је приправнички стаж у адвокатској 

канцеларији у Ваљеву од 5. новембра 2009. године до 7. маја 2012. године. Примљена је 

у радни однос на одређено време у Основни суд у Рашки 18. новембра 2016. године на 

радном месту судијског сарадника, да би  засновала радни однос на  неодређено време у 

истом суду почев од 19. јануара 2018. године, где је у својству вишег судијског 

сарадника радила на пословима израде нацрта одлука у кривичној и парничној материји 

у материји „П1“ и „П2“, уз консултацију ИПВ већа израђивала је одговарајуће одлуке. 

Доносила је нацрте одлука о трошковима у кривичним предметима, поступајући по 

налогу чланова КВ већа, доносила је нацрте одлука, водила оставински поступак и 

израђивала нацрте одлука и водила послове Судске управе. За свој рад је у 2016, 2017. и 

2018. години оцењена оценом „нарочито се истиче“. 

          Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. 

           Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Рашки, које мишљење 

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

кандидат Данијела Станојевић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Рашки. 

      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 Данијела Станојевић је положила испит за основне 

судове и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Данијеле Станојевић,  

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

 

19. Зорица Гардић, судијски помоћник у Привредном суду у Ужицу, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Ужицу. 

Зорица Гардић је рођена 19. марта 1975. године у Ужицу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2004. године. Правосудни 

испит је положила 20. децембра 2008. године. 

Приправнички стаж је обавила у Трговинском суду у Ужицу, где је 1. априла 

2006. године засновала радни однос у својству судијског приправника. Након положеног 

правосудног испита 20. децембра 2008. године у истом суду је распоређена на радно 

место судијског помоћника. Израђивала је нацрте одлука у парничном, стечајном и 

извршном одељењу, као и одлуке из области судског регистра а радила је и у области 

проучавања и припремања питања из судске праксе Привредног суда у Ужицу. За свој 

рад је у 2016, 2017. и 2018. години оцењена оценом „нарочито се истиче“. 
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    Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Ужицу, које мишљење 

матичног суда подржава Привредни апелациони суд кандидат Зорица Гардић испуњава 

све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Привредног суда 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 Зорица Гардић је положила испит за привредне судове 

и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Зорице Гардић,  судијског 

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

 

20. Ирена Кулић Милошевић, судијски помоћник у Основном суду у Зајечару, 

предлаже за избор судије у Привредни суд у Зајечару. 

Ирена Кулић Милошевић је рођена 14. септембра 1978. године у Београду. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2007. 

године. Правосудни испит је положила 1. октобра 2010. године. 

Приправнички стаж је обавила у Окружном суду у Зајечару од 5. фебруара 2008. 

године до 20. децембра 2010. године, када је после после положеног правосудног испита 

засновала радни однос у Основном суду у Зајечару као судијски помоћник, а од 1. 

октобра 2012. године и као виши судијски помоћник. Била је распоређена у кривичном 

одељењу где је радила на изради нацрта првостепених кривичних пресуда, као и 

одређених нацрта Кв одлука, као и на изради нацрта  Куо одлука. Поступала је и у 

извршној материји и на изради нацрта првостепених П1 пресуда. Била је распоређена и у 

судској управи где је обављала послове секретара и портпарола суда. Учесник је бројних 

саветовања и семинара за које поседује сертификате. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. 

години оцењена оценом „нарочито се истиче“. 

    Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Зајечару, кандидат Ирена 

Кулић Милошевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Привредног суда у Зајечару. 

      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 Ирена Кулић Милошевић је положила испит за 

привредне судове и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ирене Кулић Милошевић,  

судијског помоћника у Основном суду у Зајечару, за судију Привредног суда у Зајечару. 

 

21. Александра Ђорђевић, судијски помоћник у Привредном суду у Крагујевцу, 

предлаже за избор судије у Привредни суд у Крагуjевцу. 

Александра Ђорђевић је рођена 19. новембра 1977. године у Крагујевцу. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2002. године. 

Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду, на студијском програму 

Право, пословно-правни модул, подмодул Право привредних друштава завршила је 1. 

септембра 2017. године одбраном мастер рада не тему „Закључење стечајног поступка са 

посебним освртом на пренос неуновчене имовине стечајног дужника на повериоце“ чиме 

је стекла академски назив мастер правник.  Правосудни испит је положила 23. септембра 

2009. године. 

Приправнички стаж је након завршетка студија обавила у Трговинском суду у 

Крагујевцу од 15. јуна 2004. године до 20. маја 2005. година као приправник волонтер, а 

од 20. маја 2005. године до 20. маја 2008. године у истом суду је засновала радни однос 

као судијски приправник. Током приправничког стажа стекла је разноврсно искуство у 
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свим правним областима из надлежности овог суда. Након положеног правосудсног 

испита била је у радном односу у овом суду на одређено време од 15. марта 2010. године 

до 3. августа 2010. године обављајући послове судијског помоћника у одељењу 

привредних спорова које су чинила три парнична већа.  

Радни однос на неодређено време као судијски помоћник, у звању судијски 

сарадник засновала је у Привредном суду у Крагујевцу  4. јануара 2011. године, где је 

током 2011. и 2012. године била распоређена у одељење привредних спорова. Од  9. јула 

2013. године стиче звање виши судијски сарадник. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. 

години оцењена оценом „нарочито се истиче“. 

          Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. 

    Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Крагујевцу, кандидат 

Александра Ђорђевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Привредног суда 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 Александра Ђорђевић је положила испит за привредне 

судове и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александре Ђорђевић, 

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

Крагујевцу. 

 

22. Слађана Станчевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Бачкој Паланци, 

предлаже за избор судије у Прекршајни суд у Бачкој Паланци. 

Слађана Станчевић је рођена 24. априла 1981. године у Новом Саду. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2007. године.   

Правосудни испит је положила 28. марта 2012. године. 

 Од 1. јула 2009. године  радила је на радном месту судијског приправника у 

Општинском суду у Бачкој Паланци где је обављала послове у парничној, извршној и 

кривичној реферади као и у земљишно-књижном одељењу. Након положеног 

правосудног испита 28. марта 2012. године наставила је рад  у Основном суду у Новом 

Саду – Судска јединица у Бачкој Паланци. Као судијски помоћник израђивала је нацрте 

судских одлука у парничној, кривичној и извршној реферади, обрађивала притужбе 

грађана, проучавала и припремала предмете за суђења, присуствовала рочиштима и 

главном претресу и водила јавна надметања, радила са странкама и обављала послове 

међународне овере докумената.   

У Прекршајном суду у Бачкој Паланци засновала је радни однос 4. јануара 2017. 

године на радном месту судијског помоћника радила на пословима припреме и 

проучавања предмета за суђење, присуствoвала је претресу, израђивала нацрте судских 

одлука, пословима у извршној реферади везаних за извршење судских одлука. За свој 

рад у 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се истиче“.  

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

    Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци, 

кандидат Слађана Станчевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Прекршајног суда у Бачкој Паланци. 

      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 Станчевић је положила испит за прекршајне 

судове и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Слађане Станчевић,  

судијског помоћника у Прекршајном суду у Бачкој Паланци, за судију Прекршајног суда 

у Бачкој Паланци. 
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23. Виолетa Васиљевић, судијски помоћник у Основном суду у Зајечару, предлаже 

за избор судије за Прекршајни суд у Зајечару.  

 

Виолета Васиљевић је рођена 24. марта 1974. године у Бољевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 1999. године. Правосудни 

испит је положила 30. септембра 2002. године. 

Од 01. марта 2000. године радила је као судијски приправник у Општинском суду у 

Бољевцу, а од 30. септембра 2002. године наставила је да ради у истом суду као судијски 

сарадник. Од 19. новембра 2004. година, па до 31. децембра 2009. године била је 

именована за судију у Општинском органу за прекршаје у Бољевцу. Од 20. децембра 

2010. године запослена је на радном месту судијског помоћника у Основном суду у 

Зајечару. Распоређена је у извршној материји. За остварене резултате рада у 2016, 2017. 

и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Говори енглески и румунски, и 

познаје рад на рачунару. 

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Зајечару добила је позитивно 

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

у Прекршајни суд у Зајечару. 

 

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 Виолета Васиљевић је положила испит за прекршајне 

судове и остварила  оцену  пет. 

      Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Виолете Васиљевић, судијског 

помоћника у Основном суду у Зајечару, за судију Прекршајног суда у Зајечару. 

24. Душан Милошевић, полазник на Правосудној академији, предлаже за избор 

судије за Прекршајни суд у Крушевцу. 

Душан Милошевић је рођен 30. јануара 1988. године у Крушевцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 8. септембра 2011. године. 

Током 2011. године, уписао је мастер академске студије на Правном факултету 

Универзитета у Београду на студијском програму мастер европских интеграција-Master 

in European Integration.Током 2013. године завршио је мастер академске студије, и са 

оценом 10 одбранио завршни мастер рад под насловом „European Court of Justice and 

Common Foreign and Security Policy“. Током 2014. године уписао је докторске академске 

студије  на управноправној ужој научној области, и тренутно је студент друге године 

напред наведених студија. У периоду од 2012. до 2014. године био је уписан у именик 

адвокатских приправника-волонтера Адвокотске коморе Чачак, а приправничку праксу 

обавио је код адвоката. Правосудни испит је положио 26. септембра 2014. године.  

Уписао је Правосудну академију фебруара 2016. године. Као корисник почетне обуке 

прошао је кроз парнично, кривично одељење суда, тужилаштво, и прекршаје. По 

завршетку почетне обуке, положио је завршни испит 6. јула 2018. године, са завршном 

оценом 5.  

Учесник је бројних домаћих и међународних научних скупова, курсева, семинара и 

конференција. Аутор је неколико стручних и научних радова и то: истраживачког рада 

под насловом: „Would you and why would you introduce into your Constitution a provision 

similar to the Art. 39 of  the Sauth African Constitution with what arguments pro and contra, 

затим елабората-студије под насловом “Поређење процесних начела предвиђених 

важећим Законом о општем управном поступку и Нацртом закона о општем управном 

поступку из 2013.године“, затим прегледног научног чланка под насловом “National 

Academy of Public Administration-(in) complete Concept“ објављеног у монографији са 
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међународне конференције „Towards a Better Future The Rule of Law, Democracy and 

Polycentric Development“ у Битољу и преглед научног чланка под насловом „Judical 

Academy within the Upcoming Constitutional Changes“ објављеног у монографији са 

међународне конференције „Security, Political and Legal Challenges of the Modern world“ у 

Битољу. Говори француски и енглески.  

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Душан Милошевић је 

стручан, оспособљен и достојан за обављање судијске функције и свесан 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 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Душана Милошевића, 

полазника на Правосудној академији, за судију Прекршајног суда у Крушевцу. 

 

25. Јеленa Ивановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Нишу, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Нишу. 

 

Јелена Ивановић рођена је 26. марта 1981. године у Крагујевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу дана 25. децембра 2008. 

године. У периоду од септембра 2009. до јуна 2010. године приправнички стаж је 

обављала у Основном суду у Крагујевцу, а касније од јануара 2011. до априла 2012. 

године наставила је обуку у Вишем суду у Крушевцу. Правосудни испит је положила 

27.новембра 2015. године. 

Од 16. маја 2016. до 28. фебруара 2019. године била је запослена код јавног 

извршитеља, као помоћник јавног извршитеља. Од 14. марта 2019. године запослена је у 

Прекршајном суду у Нишу, на радном месту судијски помоћник, у звању самостални 

саветник.  

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 Ивановић је положила испит за прекршајне 

судове и остварила оцену  пет. 

Према мишљењу јавног извршитеља код кога је била запослена,  кандидат Јелена 

Ивановић, је стручна, самостална у доношењу одлука, спремна за обављање послова, 

поседује способност преговарања и посредовања, као и спремност за преузимање нових 

радних задужења. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Ивановић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Нишу, за судију  Прекршајног суда у Нишу.  

 

26. Бојанa Митић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Нишу, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Нишу. 

 

Бојана Митић рођена је 4. априла 1981. године у Нишу. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Нишу дана 24. априла 2007. године. 

Приправнички стаж је започела у Општинском суду у Нишу дана 24. октобра 2007. 

године, те је наставила у  у Основном суду у Нишу, до 24. октобра 2010. године. 

Правосудни испит је положила 22. фебруара 2011. године. Дана 2. јуна 2011. године 

засновала је радни однос у Прекршајном суду у Нишу у својству судијског помоћника, 

са звањем судијског сарадника. Од 6. августа 2013. године послове у овом суду обавља у 

својству вишег судијског сарадника, са звањем самосталног саветника. Радила је на 

изради нацрта пресуда, решења и наредби из свих прекршајних области. Обавља послове 

саслушања странака, а у последње две године у Одељењу судске праксе, активно ради на 

усаглашавању правних ставова Прекршајног суда у Нишу, са ставовима судова више 

инстанце. Обављала је и послове у извршном одељењу, која се тичу израде нацрта 
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решења из те области, као и у судској управи, решавајући по притужбама грађана. За 

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

У 2018. години  није оцењена, а због коришћења породиљског одсуства. Служи се 

енглеским и немачким, и користи рачунар. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Нишу и седнице свих 

судија Прекршајног апелационог суда добила је позитивно мишљење, те испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у Прекршајни суд у Нишу. 

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 Бојана Митић је положила испит за прекршајне судове 

и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бојане Митић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Нишу, за судију Прекршајног суда у Нишу. 

 

27. Миљанa Радовановић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, 
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Нишу. 

 

Миљана Радовановић је рођена 28. новембра 1976. године у Нишу. Основне студије 

завршила је Правном факултету Универзитета у Нишу дана 13. јуна 2005. године. 

Приправнички стаж започела је током 2005. године, као волонтер у Окружном суду у 

Нишу, да би као приправник наставила у Општинском суду у Нишу. Правосудни испит 

положила је 1. октобра 2008. године. Наставила је да ради у истом суду, као судијски 

помоћник, у звању судијског сарадника. Од 1. фебруара 2010. године до краја 2012. 

године у Апелационом суду у Нишу била је распоређена у грађанском одељењу, а од 

2013. године, до данас у кривичном одељењу, а обављала је и послове судске праксе за 

кривичну материју. Дана 1. јануара 2011. године стекла је звање виши судијски 

сарадник, а 1. јануара 2018. године звање судског саветника. За остварене резултате рада 

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

Похађала је бројне семинаре у организацији Правосудног центра за обуку и стручно 

усавршавањеи Правосудне академије. Говори енглески и служи се немачким.  

Према мишљењу седнице свих судија Апелацоног суда у Нишу, кандидат Миљана 

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

Прекршајног суда у Нишу. 

 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 Радовановић је положила испит за прекршајне 

судове и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Миљане Радовановић, судијског 

помоћника у Апелационом суду у Нишу, за судију Прекршајног суда у Нишу. 

 

28. Слободанкa Тодоровић, дипломирани правник, РФ ПИО, Филијала Пирот, 
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Пироту. 

 

Слободанка Тодоровић је рођена 7. децембра 1983. године у Пироту. Правни 

факултет Универзитета у Нишу завршила је 17. марта 2007. године. Приправнички стаж 

је започела јануара 2008. године у Општинском суду у Пироту, а завршила априла 

месеца 2010. године у Основном суду у Пироту. Правосудни испит је положила 29. 

априла 2010. године. У периоду од 30. априла до 27. децембра 2010. године била је 

запослена у Основном суду у Пироту на месту судијског сарадника на одређено време. 

Августа месеца 2011. године запослила се у Републичком фонду за пензијско и 

инвалидско осигурање, Филијали Пирот, на радном месту правни заступник. 
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Према мишљењу директора филијале Пирот, РФ ПИО, кандидат Слободанка 

Тодоровић је у досадашњем раду показала ваљано теоријско и практично знање,  

савесност и одговорност у обављаљу послова и задатка, при чему се истакла у праћењу 

прописа, тумачењу и њиховој примени, тако да у свему испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Пироту.  

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

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

гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Слободанка Тодоровић је положила испит за 

прекршајне судове и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Слободанке Тодоровић, 

дипломираног правника у РФ ПИО, Филијала Пирот за судију Прекршајног суда у 

Пироту. 

 

29. Милан Ранђеловић, руководилац Одељења за правне послове ХЕ Пирот, Ђердап 

Услуге а.д. Кладово., предлаже за избор судије за Прекршајни суд Пироту. 

 

Милан Ранђеловић је рођен 5. децембра 1985. године у Пироту. Факултет за правне и 

пословне студије „Др Лазар Вркатић” у Новом Саду је завршио 29. августа 2011. године. 

У периоду од новембра 2011. године, до новембра 2013. године био је приправник-

волонтер у Основном суду у Пироту. Правосудни испит је положио 30. септембра 2015. 

године. Октобра 2014. године засновао је радни однос  у ХЕ Ђердап, Кладово, ХЕ Пирот, 

на месту правника, а од 1. октобра 2015. године у ХЕ Пирот, Ђердап Услуге а.д. 

Кладово,  на месту руководиоца за правне и опште послове. На том радном месту, 

учествовао је у изради нацрта уговора и изради општих аката, утврђивања и располагања 

имовином РС, као и у судским поступцима који се обављају у вези заступања ХЕ Пирот.  

Према мишљењу директора корпоративних послова ХЕ Ђердап, Милан Ранђеловић 

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

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

Пироту.  

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 Ранђеловић је положио испит за прекршајне 

судове и остварио оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милана Ранђеловића, 

руководиоца Одељења за правне послове ХЕ Пирот, Ђердап Услуге а.д. Кладово, за 

судију Прекршајног суда у Пироту.  

 

30. Сара Лакић Врућинић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Руми, 
предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Руми. 

 

Сара Лакић Врућинић рођена је 3. септембра 1981. године у Београду. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 30. јануара 2008. 

године. Приправнички стаж је започела у Општинском суду у Старој Пазови 14. априла 

2008. године, те је наставила до 14. априла 2011. године у Основном суду у Сремској 

Митровици, Судска јединица Стара Пазова. 

У периоду од 18. новембра 2011. до 31. марта 2016. године, радила је у АМК 

“Застава“ доо Стара Пазова, на месту самосталног стручног сарадника на правним 

пословима. Правосудни испит је положила 29. јануара 2015. године. Дана 2. априла 2016. 

године засновала је радни однос на одређено време у Прекршајном суду у Руми, на 

радном месту судијског помоћника, са звањем саветника. Радила је на изради нацрта 

пресуда, решења и наредби, послове саслушања странака и послове у извршном 
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одељењу. За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Руми и седнице свих 

судија Прекршајног апелационог суда добила је позитивно мишљење, те испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије за Прекршајни суд 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 Сара Лакић Врућинић је положила испит за 

прекршајне судове и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Саре Лакић Врућинић, 

судијског помоћника у Прекршајном суду у Руми, за судију Прекршајног суда у Руми.  

 

31. Ивана Рајковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Чачку, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Чачку. 

 

Ивана Рајковић рођена је 15. јуна 1985. године у Чачку. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Београду 7. септембра 2013. године. 

Приправнички стаж је обавила у Основном јавном тужилаштву у Чачку као приправник-

волонтер. Правосудни испит је положила 30. септембра 2016. године. У периоду од  

новембра 2016. до марта 2017. година била је запослена у Основном јавном тужилаштву 

у Чачку као тужилачки помоћник. На наведеном радном месту израђивала је нацрте 

тужилачких аката, узимала на записник изјаве грађана. Од априла 2017. године 

запослена је у Прекршајном суду у Чачку, на радном месту секретар суда. На том радном 

месту помаже председнику суда у вршењу послова судске управе, узима изјаве на 

записник, израђује нацрте судских одлука, и друге послове у складу са Судским 

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

„нарочито се истиче”. За 2016. годину нема оцену рада, с обзиром да није радила у суду. 

Похађала је бројне семинаре и обуке у организацији Правосудне академије. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Чачку добила је позитивно 

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

за Прекршајни 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 Рајковић је положила испит за прекршајне 

судове и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Рајковић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Чачку, за судију Прекршајног суда у Чачку.  

 

32. Слађана Јовичић, судијски помоћник у Привредном суду у Чачку, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Чачку. 

 

Слађана Јовичић је рођена 8. децембра 1972. године у Чачку. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 27. марта 2000. године. У 

периоду од јуна 2000. године до априла 2003. године била је судијски приправник у 

Општинском суду у Чачку. Правосудни испит је положила 22. априла 2003. године. Од 1. 

септембра 2003. године запослена је у Привредном суду у Чачку, на радном месту 

судијски помоћник, те обавља послове израде нацрта одлука у парничним предметима, 

привредним преступима, извршењима и судском регистру. За остварене резултате рада у 

2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Говори енглески 

језик.  
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Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Чачку и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда, кандидат Слађана Јовичић испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда 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 Слађана Јовичић је положила испит за прекршајне 

судове и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 21. маја 2019. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Слађане Јовичић, судијског 

помоћника у Привредном суду у Чачку, за судију  Прекршајног суда у Чачку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


