
П Р Е Д Л О Г 

 

 

На основу члана 71. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 

58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 

и 47/17),) и члана 201. Пословника Народне скупштине Републике Србије („Службени 

гласник РС”, број 20/12 - пречишћени текст), 

 

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној ________________ 

2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА 

 

I 

 

 

1. Бира се за председника Основног суда у Алексинцу, Небојша Цолић, судија 

Основног суда у Алексинцу. 

2. Бира се за председника Основног суда у Аранђеловцу, Златко Јовановић, судија 

Основног суда у Аранђеловцу. 

3. Бира се за председника Основног суд у Бачкој Паланци, Љиљана Цветинов, судија 

Основног суда у Бачкој Паланци. 

4. Бира се за председника Основног суда у Бечеју, Горан Чимбуровић, судија 

Основног суда у Бечеју. 

5. Бира се за председника Основног суда у Бору, Марина Првуловић, судија Основног 

суда у Бору.  

6. Бира се за председника Основног суда у Брусу, Љиљана Станковић, судија 

Основног суда у Брусу.  

7. Бира се за председника Основног суда у Великој Плани, Рената Павешковић, 

судија Основног суда у Великој Плани.  

8. Бира се за председника Основног суда у Великом Градишту, Ненад Тадић, судија 

Основног суда у Великом Градишту.  

9. Бира се за председника  Основног суда у Вршцу, Цвета Кајевић Грубишић, судија 

Основног суда у Вршцу.  

10. Бира се за председника Основног суда у Горњем Милановцу, Душан Љутић, судија 

Основног суда у Горњем Милановцу.  

11. Бира се за председника Основног суда у Деспотовцу Јован Велисављевић, судија 

Основног суда у Деспотвцу.  

12. Бира се за председника Основног суда у Зајечару, Биљана Чолић Трајковић, судија 

Основног суда у Зајечару.  

13. Бира се за председника Основног суда у Ивањици, Снежана Бјелогрлић, судија 

Основног суда у Ивањици.  

14. Бира се за председника Основног суда Кикинди, Наташа Иветић, судија Основног 

суда у Кикинди.  
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15. Бира се за председника Основног суда у Књажевцу, Мирјана Павловић, судија 

Основног суда у Књажевцу.  

16. Бира се за председника Основног суда у Краљеву, Драган Димитријевић, судија 

Основног суда у Краљеву.  

17. Бира се за председника Основног суда у Куршумлији, Јелица Милановић, судија 

Основног суда у Куршумлији.  

18. Бира се за председника Основног суда у Лазаревцу, Бранко Радосављевић, судија 

Основног суда у Лазаревцу.  

19. Бира се за председника Основног суда у Лесковцу, Миодраг Јанковић, судија 

Основног суда у Лесковцу.  

20. Бира се за председника Основног суда у Лозници, Милица Тодоровић, судија 

Основног суда у Лозници.  

21. Бира се за председника Основног суда у Мионици, Снежана Панић, судија 

Основног суда у Мионици.  

22. Бира се за председника Основног суда у Неготину, Љиљана Милојковић, судија 

Основног суда у Неготину.  

23. Бира се за председника Основног суда у Обреновцу, Беба Шошкић, судија 

Основног суда у Обреновцу.  

24. Бира се за председника Основног суда у Параћину, Ирена Спасић, судија Основног 

суда у Параћину.  

25. Бира се за председника Основног суда у Петровцу на Млави, Бане Марковић, 

судија Основног суда у Петровцу на Млави.  

26. Бира се за председника Основног суда у Пироту, Јасмина Јовановић, судија 

Основног суда у Пироту.  

27. Бира се за председника Основног суда у Пожаревцу, Добрица Живковић, судија 

Основног суда у Пожаревцу.  

28. Бира се за председника Основног суда у Пожеги, Олга Тешовић, судија Основног 

суда у Пожеги.  

29. Бира се за председника Основног суда у Прибоју, Јелица Станић, судија Основног 

суда у Прибоју.  

30. Бира се за председника Основног суда у Пријепољу, Милета Безаревић, судија 

Основног суда у Пријепољу.  

31. Бира се за председника Основног суда у Рашки, Стојан Срећковић, судија 

Основног суда у Рашки.  

32. Бира се за председника Основног суда у Руми, Биљана Ђуричић, судија Основног 

суда у Руми.  

33. Бира се за председника Основног суда у Сенти, Ерика Сарвак Барати, судија 

Основног суда у Сенти.  

34. Бира се за председника Основног суда у Смедереву, Драган Роган, судија Основног 

суда у Смедереву.  

35. Бира се за председника Основног суда у Сремској Митровици, Бранислав Трнинић, 

судија Основног суда у Старој Пазови.  

36. Бира се за председника Основног суда у Старој Пазови, Ружица Николић, судија 

Основног суда у Старој Пазови.  

37. Бира се за председника Основног суда у Суботици, Розалија Тумбас, судија 

Основног суда у Суботици.  

38. Бира се за председника Основног суда у Трстенику, Светлана Игњатовић, судија 

Основног суда у Трстенику.  
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39. Бира се за председника Основног суда у Убу, Душан Живковић, судија Основног 

суда у Убу.   

40. Бира се за председника Основног суда у Ужицу, Лазо Ђоковић, судија Основног 

суда у Ужицу.  

41. Бира се за председника Основног суда у Чачку, Наташа Лазовић, судија Основног 

суда у Чачку.  

42. Бира се за председника Основног суд у Шапцу, Милорад Малетић, судија Основног 

суда у Шапцу.  

43. Бира се за председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, Марица Миловановић, 

судија Прекршајног суда у Аранђеловцу.  

44. Бира се за председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Оливера Урошев, 

судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци.  

45. Бира се за председника Прекршајног суда у Бечеју, Снежана Башић, судија 

Прекршајног суда у Бечеју.  

46. Бира се за председника Прекршајног суда у Ваљеву, Зоран Стефановић, судија 

Прекршајног суда у Ваљеву.  

47. Бира се за председника Прекршајног суда у Врању, Драган Станковић, судија 

Прекршајног суда у Врању.  

48. Бира се за председника Прекршајног суда у Вршцу, Мила Вејин, судија 

Прекршајног суда у Вршцу.  

49. Бира се за председника Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Мила Лазаревић, 

судија Прекршајног суда у Горњем Милановцу.  

50. Бира се за председника Прекршајног суда у Зајечару, Жељка Петровић, судија 

Прекршајног суда у Зајечару.  

51. Бира се за председника Прекршајног суда у Зрењанину, Мирјана Истрат, судија 

Прекршајног суда у Зрењанину.  

52. Бира се за председника Прекршајног суда у Кикинди, Нада Пандуров, судија 

Прекршајног суда у Кикинди.  

53. Бира се за председника Прекршајног суда у Краљеву, Марија Бажалац, судија 

Прекршајног суда у Краљеву.  

54. Бира се за председника Прекршајног суда у Лазаревцу, Милица Живојиновић, 

судија Прекршајног суда у Лазаревцу.  

55. Бира се за председника Прекршајног суда у Лесковцу, Бранислав Ђорђевић, судија 

Прекршајног суда у Лесковцу.  

56. Бира се за председника Прекршајног суда у Младеновцу, Драган Пешић, судија 

Прекршајног суда у Младеновцу.  

57. Бира се за председника Прекршајног суда у Новом Пазару, Рубина Друштинац, 

судија Прекршајног суда у Новом Пазару.  

58. Бира се за председника Прекршајног суда у Параћину, Недељко Бодирога, судија 

Прекршајног суда у Параћину.  

59. Бира се за председника Прекршајног суда у Пироту, Милко Станков, судија 

Прекршајног суда у Пироту.  

60. Бира се за председника Прекршајног суда у Пожаревцу, Славица Петровић, судија 

Прекршајног суда у Пожаревцу.  

61. Бира се за председника Прекршајног суда у Пожеги, Горица Весовић, судија 

Прекршајног суда у Пожеги.  

62. Бира се за председника Прекршајног суда у Прешеву, Бурханедин Шаипи, судија 

Прекршајног суда у Прешеву.  
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63. Бира се за председника Прекршајног суда у Пријепољу, Споменика Дивац, судија 

Прекршајног суда у Пријепољу.  

64. Бира се за председника Прекршајног суда у Прокупљу, Маја Биочанин Ђинђић, 

судија Прекршајног суда у Прокупљу.  

65. Бира се за председника Прекршајног суда у Рашки, Зорка Марић, судија 

Прекршајног суда у Рашки.  

66. Бира се за председника Прекршајног суда у Руми, Марија Гмизић, судија 

Прекршајног суда у Руми.  

67. Бира се за председника Прекршајног суда у Сенти, Антун Михајловић, судија 

Прекршајног суда у Сенти.  

68. Бира се за председника Прекршајног суда у Сјеници, Нермина Махмутовић, судија 

Прекршајног суда у Сјеници.  

69. Бира се за председника Прекршајног суда у Смедереву, Милица Ђорђевић 

Вељковић, судија Прекршајног суда у Смедереву.  

70. Бира се за председника Прекршајног суда у Сомбору, Ангела Мастиловић, судија 

Основног суда у Сомбору.  

71. Бира се за председника Прекршајног суда у Сремској Митровици, Зорица 

Маринковић Илијески, судија Прекршајног суда у Сремској Митровици.  

72. Бира се за председника Прекршајног суда у Суботици, Љубо Симић, судија 

Прекршајног суда у Суботици.  

73. Бира се за председника Прекршајног суда у Ужицу, Слободан Маринковић, судија 

Прекршајног суда у Ужицу.  

74. Бира се за председника Прекршајног суда у Шапцу, Драгана Синђелић, судија 

Прекршајног суда у Шапцу. 

 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

На основу члана 47, а у вези са чланом 80. став 1. Закона о судијама („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 

40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”, 

број 18/19 од 15. марта 2019. године и у дневном листу ,,Политика” од 19. марта 2019. 

године, огласио избор председника за следеће судове: Основни суд у Алексинцу, Основни 

суд у Аранђеловцу, Основни суд у Бачкој Паланци, Основни суд у Бечеју, Основни суд у 

Бору, Основни суд у Брусу, Основни суд у Великој Плани, Основни суд у Великом 

Градишту, Основни суд у Вршцу, Основни суд у Горњем Милановцу, Основни суд у 

Деспотовцу, Основни суд у Зајечару, Основни суд у Ивањици, Основни суд у Кикинди, 

Основни суд у Књажевцу, Основни суд у Краљеву, Основни суд у Куршумлији, Основни 

суд у Лазаревцу, Основни суд у Лесковцу, Основни суд у Лозници, Основни суд у 

Мионици, Основни суд у Неготину, Основни суд у Обреновцу, Основни суд у Параћину, 

Основни суд у Петровцу на Млави, Основни суд у Пироту, Основни суд у Пожаревцу, 

Основни суд у Пожеги, Основни суд у Прибоју, Основни суд у Пријепољу, Основни суд у 

Рашки, Основни суд у Руми, Основни суд у Сенти, Основни суд у Смедереву, Основни 

суд у Сремској Митровици, Основни суд у Старој Пазови, Основни суд у Суботици, 

Основни суд у Трстенику, Основни суд у Убу, Основни суд у Ужицу, Основни суд у 

Чачку, Основни суд у Шапцу, Прекршајни суд у Аранђеловцу, Прекршајни суд у Бачкој 
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Паланци, Прекршајни суд у Бечеју, Прекршајни суд у Ваљеву, Прекршајни суд у Врању, 

Прекршајни суд у Вршцу, Прекршајни суд у Горњем Милановцу, Прекршајни суд у 

Зајечару, Прекршајни суд у Зрењанину, Прекршајни суд у Кикинди, Прекршајни суд у 

Краљеву, Прекршајни суд у Лазаревцу, Прекршајни суд у Лесковцу, Прекршајни суд у 

Младеновцу, Прекршајни суд у Новом Пазару, Прекршајни суд у Параћину, Прекршајни 

суд у Пироту, Прекршајни суд у Пожаревцу, Прекршајни суд у Пожеги, Прекршајни суд у 

Прешеву, Прекршајни суд у Пријепољу, Прекршајни суд у Прокупљу, Прекршајни суд у 

Рашки, Прекршајни суд у Руми, Прекршајни суд у Сенти, Прекршајни суд у Сјеници, 

Прекршајни суд у Смедереву, Прекршајни суд у Сомбору, Прекршајни суд у Сремској 

Митровици, Прекршајни суд у Суботици, Прекршајни суд у Ужицу и Прекршајни суд у 

Шапцу.  

На оглас за избор председника за Основни суд у Алексинцу пријаву је поднео 1 

кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Аранђеловцу, 

пријаве је поднело укупно 3 кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за 

Основни суд у Бачкој Паланци, пријаве је поднело укупно 2 кандидата из реда судија. На 

оглас за избор председника за Основни суд у Бечеју, пријаву је поднео 1 кандидат из реда 

судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Бору, пријаве је поднело укупно 3 

кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Брусу, пријаву 

је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за Основни суд у 

Великој Плани, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија .На оглас за избор 

председника за Основни суд у Великом Градишту, пријаву је поднео 1 кандидат из реда 

судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Вршцу, пријаве је поднело укупно 

2 кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Горњем 

Милановцу, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за 

Основни суд у Деспотовцу, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор 

председника за Основни суд у Зајечару, пријаве је поднело укупно 2 кандидата из реда 

судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Ивањици, пријаве је поднело 

укупно 2 кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за Основни суд у 

Кикинди, пријаве је поднело укупно 2 кандидата из реда судија. На оглас за избор 

председника за Основни суд у Књажевцу, пријаве је поднело укупно 4 кандидата, од тога 

3 кандидата из реда судија и 1 кандидат из реда осталих лица, која пријава је одбачена. На 

оглас за избор председника за Основни суд у Краљеву, пријаве је поднело укупно 4 

кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Куршумлији, 

пријаве је поднело укупно 3 кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за 

Основни суд у Лазаревцу, пријаве је поднело укупно 2 кандидата из реда судија. На оглас 

за избор председника за Основни суд у Лесковцу, пријаве је поднело укупно 2 кандидата 

из реда судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Лозници, пријаве је 

поднело укупно 6 кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за Основни суд 

у Мионици, пријаве је поднело укупно 2 кандидата из реда судија. На оглас за избор 

председника за Основни суд у Неготину, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На 

оглас за избор председника за Основни суд у Обреновцу, пријаве је поднело укупно 3 

кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Параћину, 

пријаве је поднело укупно 2 кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за 

Основни суд у Петровцу на Млави, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас 

за избор председника за Основни суд у Пироту, пријаве је поднело укупно 3 кандидата из 

реда судија, од којих је једна пријава повучена. На оглас за избор председника за Основни 

суд у Пожаревцу, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор 

председника за Основни суд у Пожеги, пријаве је поднело укупно 2 кандидата из реда 

судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Прибоју, пријаву је поднео 1 
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кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Пријепољу, 

пријаве је поднело укупно 3 кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за 

Основни суд у Рашки, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор 

председника за Основни суд у Руми, пријаве је поднело укупно 4 кандидата из реда 

судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Сенти, пријаве је поднело укупно 

2 кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Смедереву, 

пријаве је поднело укупно 2 кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за 

Основни суд у Сремској Митровици, пријаве је поднело укупно 3 кандидата из реда 

судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Старој Пазови, пријаву је поднео 

1 кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Суботици, 

пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за Основни 

суд у Трстенику, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор 

председника за Основни суд у Убу, пријаву је поднело укупно 2 кандидата из реда судија. 

На оглас за избор председника за Основни суд у Ужицу, пријаве је поднело укупно 3 

кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за Основни суд у Чачку, пријаве 

је поднело укупно 2 кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за Основни 

суд у Шапцу, пријаве је поднело укупно 3 кандидата из реда судија. На оглас за избор 

председника за Прекршајни суд у Аранђеловцу, пријаву је поднео 1 кандидат из реда 

судија. На оглас за избор председника за Прекршајни суд у Бачкој Паланци, пријаву је 

поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за Прекршајни суд у 

Бечеју, пријаве је поднело укупно 2 кандидата из реда судија. На оглас за избор 

председника за Прекршајни суд у Ваљеву, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На 

оглас за избор председника за Прекршајни суд у Врању, пријаву је поднео 1 кандидат из 

реда судија. На оглас за избор председника за Прекршајни суд у Вршцу, пријаве је 

поднело укупно 2 кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за Прекршајни 

суд у Горњем Милановцу, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор 

председника за Прекршајни суд у Зајечару, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. 

На оглас за избор председника за Прекршајни суд у Зрењанину, пријаве је поднело укупно 

3 кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за Прекршајни суд у Кикинди, 

пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за Прекршајни 

суд у Краљеву, пријаве је поднело укупно 3 кандидата из реда судија. На оглас за избор 

председника за Прекршајни суд у Лазаревцу, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. 

На оглас за избор председника за Прекршајни суд у Лесковцу, пријаве је поднело укупно 2 

кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за Прекршајни суд у 

Младеновцу, пријаве је поднело укупно 2 кандидата из реда судија. На оглас за избор 

председника за Прекршајни суд у Новом Пазару, пријаве је поднело укупно 2 кандидата 

из реда судија. На оглас за избор председника за Прекршајни суд у Параћину, пријаву је 

поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за Прекршајни суд у 

Пироту, пријаве је поднело укупно 2 кандидата из реда судија. На оглас за избор 

председника за Прекршајни суд у Пожаревцу, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. 

На оглас за избор председника за Прекршајни суд у Пожеги, пријаву је поднео 1 кандидат 

из реда судија. На оглас за избор председника за Прекршајни суд у Прешеву, пријаву је 

поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за Прекршајни суд у 

Пријепољу, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за 

Прекршајни суд у Прокупљу, пријаве је поднело укупно 3 кандидата из реда судија, од 

којих је једна пријава повучена. На оглас за избор председника за Прекршајни суд у 

Рашки, пријаве је поднело укупно 2 кандидата из реда судија. На оглас за избор 

председника за Прекршајни суд у Руми, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На 

оглас за избор председника за Прекршајни суд у Сенти, пријаве је поднело укупно 2 
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кандидата из реда судија. На оглас за избор председника за Прекршајни суд у Сјеници, 

пријаве је поднело укупно 2 кандидата из реда судија и 1 кандидат из реда судијских 

помоћника, која пријава је одбачена. На оглас за избор председника за Прекршајни суд у 

Смедереву, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за 

Прекршајни суд у Сомбору, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор 

председника за Прекршајни  суд у Сремској Митровици, пријаву је поднео 1 кандидат из 

реда судија. На оглас за избор председника за Прекршајни  суд у Суботици, пријаву је 

поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за Прекршајни  суд у 

Ужицу, пријаву је поднео 1 кандидат из реда судија. На оглас за избор председника за 

Прекршајни  суд у Шапцу, пријаве је поднело укупно 6  кандидата из реда судија. 

Високи савет судства је способност кандидата за руковођење и организацију 

послова у суду утврдио на основу Правилника о критеријумима и мерилима за оцену 

стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији 

у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда 

(„Службени гласник РС”, брoj 94/16). На основу члана 11. Правилника о критеријумима и 

мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној 

судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за 

председника суда, Високи савет судства, на седници одржаној 12. марта 2019. године, 

образовао је Комисију за предлагање кандидата за председнике основних и прекршајних 

судова. У поступку предлагања кандидата за председнике судова узете су у обзир оцене 

рада кандидата. Комисија Високог савета судства је вредновала способност кандидата за 

руковођење и организацију послова у суду на основу програма рада и разговора са 

кандидатом.  

Чланови Комисије Високог савета судства за предлагање кандидата за председника 

суда су у складу са чланом 14. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену 

стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији 

у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, 

вредновали програм рада кандидата. Чланови Комисије Високог савета судства су у 

складу са чланом 15. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

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

виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, обавили 

разговор са кандидатима за председника суда и оценили одговоре кандидата на 

постављена питања. Након тога чланови Комисије Високог савета судства, у поступку 

предлагања кандидата за председника суда, су одредили завршну оцену и то на основу 

оцене програма рада и оцене са разговора. Комисија је, у поступку предлагања кандидата 

за председника суда, Високом савету судства доставила претходну листу кандидата.  

У складу са чланом 70. Закона о судијама и чланом 19. Правилника о 

критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор 

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

предлагање кандидата за председника суда, Високи савет судства је прибавио мишљење о 

кандидатима од седнице свих судија суда за који се предлаже избор председника.  

На основу члана 13. алинеја 4. Закона о Високом савету судства („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), а у вези са чланом 70. Закона о судијама, 

Високи савет судства, на седници одржаној 8. октобра 2019. године, утврдио је Предлог 

одлуке за избор председника суда и предложио Народној скупштини Републике Србије 

избор 74 кандидата, тако што се:  
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1. Небојша Цолић, судија Основног суда у Алексинцу, предлаже за председника 

Основног суда у Алексинцу. 

 

Небојша Цолић је рођен 17. августа 1961. године у Алексинцу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршио је 16. децембра 1986. године. Правосудни испит је 

положио 18. децембра 1988. године. 

Након положеног правосудног испита засновао је радни однос у Општинском суду 

у Алексинцу на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника, а 

касније и вишег судијског сарадника. 

За судију Општинског суда у Алексинцу изабран је 14. јула 1989. године, коју 

дужност је обављао до 4. децембра 1989. године, када је именован за заменика 

Општинског јавног тужиоца у Алексинцу, а потом и за вршиоца дужности Јавног тужиоца 

у Алексинцу. Поново је изабран за судију Општинског суда у Алексинцу 24. октобра 1995. 

године.  

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, изабран је на сталну 

судијску функцију у Апелациони суд у Нишу, коју је обављао почев од 1. јануара 2010. 

године. Решењем Високог савета судства од 12. децембра 2013. године постављен је за 

вршиоца функције председника Основног суда у Алексинцу. Одлуком Народне 

скупштине Републике Србије од 23. маја 2014. године изабран је за председника Основног 

суда у Алексинцу. Одлуком Високог савета судства од од 12. фебруара 2019. године 

премештен је у Основни суд у Алексинцу, почев од 1. марта 2019. године. 

Као судија поред кривичне материје, поступао је и у парничној, ванпарничној и 

извршној материји. Од 24. фебруара 2006. године носилац је сертификата Правосудног 

центра за обуку и стручно усавршавање о поседовању посебних знања из области права 

детета и кривичноправној заштити малолетних лица. Од 17. септембра 2018. године је 

члан Комисије за састављање и вредновање писаног текста и вредновање програма 

организације и унапређење рада јавног тужилаштва. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Алексинцу, Небојша Цолић 

је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Алексинцу. 

 Рад кандидата Небојше Цолића је Одлуком Комисије Врховног касационог суда за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, 

Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у 

Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу, за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. 

године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно 

успешно обавља функцију председника суда”.  

За кандидата Небојшу Цолића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Алексинцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Небојшу Цолића, судију Основног суда у Алексинцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Алексинцу.  
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2. Златко Јовановић, судија Основног суда у Аранђеловцу, предлаже за 

председника Основног суда у Аранђеловцу. 

 

Златко Јовановић је рођен 21. марта 1963. године у Тополи. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршио је 23. марта 1989. године. Правосудни испит је 

положио 1. октобра 1997. године. 

Након рада у привреди и државној управи, изабран је за судију Општинског суда у 

Аранђеловцу 26. маја 1998. године. За вршиоца дужности председника Општинског суда у 

Аранђеловцу постављен је 6. децембра 2004. године, а за председника је изабран 22. јула 

2005. године. 

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабран је на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, на којој се налазио до 1. јануара 2014. 

године, када је изабран за судију Основног суда у Аранђеловцу. Поступао је у грађанској, 

кривичној и извршној материји. Био је и председник кривичног одељења.  

Учесник је великог броја саветовања и семинара. Поседује сертификат којим је 

стекао посебна знања из области права детета и кривичноправној заштити малолетних 

лица и у области заштите од насиља у породици. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Аранђеловцу, Златко 

Јовановић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Аранђеловцу. 

 Рад кандидата Златка Јовановића је Одлуком Комисије Вишег суда у Крагујевцу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу, за период од 1. јула 2015. до 

1. априла 2017. године и од 22. априла 2017. године до 14. септембра 2018. године, 

вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.  

За кандидата Златка Јовановића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Аранђеловцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада 

и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Златка Јовановића, судију Основног суда у Аранђеловцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Аранђеловцу.  

 

3. Љиљана Цветинов, судија Основног суда у Бачкој Паланци, предлаже за 

председника Основног суда у Бачкој Паланци. 

 

Љиљана Цветинов је рођена 17. октобра 1955. године у месту Преодац, тадашња 

БиХ. Правни факултет Универзитета у Новом Саду завршила је 26. септембра 1978. 

године. Правосудни испит је положила 29. фебруара 1984. године. 

Након положеног правосудног испита изабрана је за судију Општинског суда у 

Бачкој Паланци. Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, изабрана 

је на сталну судијску функцију у Основни суд у Новом Саду, на којој се налазила до 1. 

јануара 2014. године, када је изабрана за судију Основног суда у Бачкој Паланци. 

Постављена је за вршиоца функције председника Основног суда у Бачкој Паланци 14. 

децембра 2013. године, а потом је Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. 

маја 2014. године изабрана за председника Основног суда у Бачкој Паланци. За вршиоца 

функције председника Основног суда у Бачкој Паланци постављена је 30. маја 2019. 

године. Поступала је у парничној, ванпарничној, извршној, породичној и оставинској 
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материји, у већу за одлучивање по приговорима у извршним поступцима. Била је 

руководилац грађанског одељења и заменик председника Општинског суда у Бачкој 

Паланци, као и Основног суда у Новом Саду. 

Поседује сертификат којим је стекла посебна знања из области права детета и 

кривично-правној заштити малолетних лица и у области заштите од насиља у породици. 

Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Бачкој Паланци, Љиљана 

Цветинов је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Бачкој 

Паланци. 

 Рад кандидата Љиљане Цветинов је Одлуком Комисије Вишег суда у Новом Саду 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду, за период од 1. јула 2015. 

до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” 

и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  

За кандидата Љиљану Цветинов Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Бачкој Паланци, у којој је наведено име кандидата, оцена 

рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Љиљану Цветинов, судију Основног суда у Бачкој Паланци, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Бачкој 

Паланци. 

 

4. Горан Чимбуровић, судија Основног суда у Бечеју, предлаже за председника 

Основног суда у Бечеју. 

 

Горан Чимбуровић је рођен 9. новембра 1967. године у Приштини. Правни 

факултет Универзитета у Приштини завршио је 23. априла 1993. године. Правосудни 

испит је положио 1. октобра 1996. године. 

Након положеног правосудног испита засновао је радни однос као стручни 

сарадник у Општинском јавном тужилаштву у Приштини. Од 1997. године до 1998. био је 

судија за прекршаје у Општинском органу за прекршаје у Приштини. За судију 

Општинског суда у Приштини изабран је 1. јануара 1998. године и на тој дужности се 

налазио до 30. децембра 2004. године.  

За судију Општинског суда у Бечеју изабран је 1. јануара 2005. године, на којој 

дужности је био до 31. децембра 2009. године. Од фебруара до октобра 2012. године радио 

је у ОТП банци, а.д. Србија, Нови Сад. Након Одлуке Уставног суда од 15. октобра 2012. 

године изабран је за судију Основног суда у Новом Саду. Био је распоређен у судске 

јединице у Бечеју, Србобрану и Врбасу.   

Одлуком Високог савета судста изабран је за судију Основног суда у Бечеју. За 

вршиоца функције председника суда постављен је 12. децембра 2013. године. Изабран је 

за председника Основног суда у Бечеју одлуком Народне скупштине Републике Србије од 

23. маја 2014. године.  

Учесник је више семинара организованих од стране Министарства правде и 

Правосудне академије из области кривичне, парничне, ванпарничне и извршне материје. 

Поседује сертификат за поступање у предметима по Закону о заштити од насиља у 

породици, сертификат за поступање у породичним парницама, сертификат о посебним 
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знањима из области примене Закона о заштити узбуњивача, сертификат о посебним 

знањима из области права детета. Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Бечеју, Горан Чимбуровић 

је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Бечеју. 

 Рад кандидата Горана Чимбуровић је Одлуком Комисије Вишег суда у Зрењанину 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Бечеју, Основног суда у Зрењанину и Основног суда у Кикинди, за 

период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  

 За кандидата Горана Чимбуровића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Бечеју, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Горана Чимбуровића, судију Основног суда у Бечеју, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Бечеју.  

 

5. Марина Првуловић, судија Основног суда у Бору, предлаже за председника 

Основног суда у Бору. 

 

  Марина Првуловић је рођена 23. новембра 1962. године у Бору. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 22. априла 1989. године. Правосудни испит је положила 

29. јуна 1995. године. За судију за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Бору 

именована је 11. фебруара 2002. године.  

На предлог Високог савета судства изабрана је од стране Народне скупштине 

Републике Србије за судију Основног суда у Бору на трогодишњи мандат, почев од 1. 

јануара 2010. године. Одлуком Високог савета судства од 28. децембра 2012. године, 

изабрана је на сталну судијску функцију. Распоређена је у парнично одељење. 

Истовремено поступа и у ванпарничној материји, у Кв већу као члан већа и у Ипв већу као 

члан већа, а председник истог била је у току 2017. године. Поседује сертификат којим је 

стекла посебна знања из области права детета и кривично-правној заштити малолетних 

лица. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Бору, Марина Првуловић је 

добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Бору. 

 Рад кандидата Марине Првуловић је Одлуком Комисије Вишег суда у Зајечару за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Бору, Основног суда у Зајечару и Основног суда у Књажевцу, за период 

од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију”. 

За кандидата Марину Првуловић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Бору, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Марину Првуловић, судију Основног суда у Бору, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Бору. 
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6. Љиљана Станковић, судија Основног суда у Брусу, предлаже за председника 

Основног суда у Брусу. 

 

  Љиљана Станковић је рођена 2. децембра 1965. године у Александровцу. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 15. априла 1992. године. Правосудни испит 

је положила 30. септембра 1996. године.  

За судију Општинског суда у Брусу је изабрана 24. новембра 1998. године. 

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабрана је на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Крушевцу.  Одлуком Високог савета судства од 14. 

децембра 2013. године изабрана је за судију Основног суда у Брусу, коју обавља почев од 

1. јануара 2014. године. У периоду од 1. јануара до 22. маја 2014. године била је вршилац 

функције председника истог суда. Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. 

маја 2014. године изабрана је за председника Основног суда у Брусу. Поред послова 

председника суда, поступа и у парничној материји, истовремено обављајући послове и у 

другим материјама. 

Поседује сертификат којим је стекла посебна знања из области права детета 

предвиђених чланом 203. ст. 1. и 2. Породичног закона, као и сертификат у вези 

специјализоване обуке према програму Правосудне академије, у складу са чланом 28. ст. 

1. и 2. Закона о спречавању насиља у породици. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Брусу, Љиљана Станковић 

је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Брусу. 

 Рад кандидата Љиљанe Станковић је Одлуком Комисије Вишег суда у Крушевцу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Брусу, Основног суда у Крушевцу и Основног суда у Трстенику, за 

период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију” и ,,изузетно успешно обавља функцију председника суда.“ 

За кандидата Љиљану Станковић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Брусу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Љиљану Станковић, судију Основног суда у Брусу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Брусу. 

 

7. Рената Павешковић, судија Основног суда у Великој Плани, предлаже за 

председника Основног суда у Великој Плани. 

 

  Рената Павешковић је рођена 7. септембра 1964. године у Врбасу. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 16. октобра 1986. године. Правосудни 

испит је положила 25. децембра 1989. године.  

У периоду од 1988. године до 1998. године радила је као секретар три средње 

школе у Великој Плани и као професор правне групе предмета. Од априла 1998. године 

била је стручни сарадник у Општинском суду у Великој Плани, а од јануара 1999. годне 

секретар суда.  

За судију Општинског суда у Великој Плани је изабрана 9. новембра 1999. године, 

где је поступала у грађанској материји и то у општој парници, породичним и радним 

споровима, као земљишнокњижни судија, у већу за извршење и као ванпарнични судија. 

За председника Општинског суда у Великој Плани је изабрана 15. новембра 2005. године, 
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коју дужност је обављала до 31. децембра 2009. године. У наведеном периоду поступала је 

као истражни судија.  

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабрана је на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Смедереву, где је поступала у радним 

споровима. Одлуком Високог савета судства од 12. децембра 2013. године изабрана је за 

судију Основног суда у Великој Плани и постављена за вршиоца функције председника 

суда. Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. маја 2014. године, изабрана је 

за председника Основног суда у Великој Плани. 

Учесник је великог броја семинара и саветовања. Познаје рад на рачунару и има 

елементарно познавање енглеског и француског језика. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Великој Плани, Рената 

Павешковић је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Великој Плани. 

 Рад кандидата Ренате Павешковић је Одлуком Комисије Вишег суда у Смедереву 

за спровођење поступка вредновања и утврђивање оценe рада судија и председника 

Основног суда у Великој Плани и Основног суда у Смедереву, за период од 1. јула 2015. 

до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” 

и „изузетно успешно обавља функцију председника суда” 

За кандидата Ренату Павешковић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Великој Плани, у којој је наведено име кандидата, оцена 

рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Ренату Павешковић, судију Основног суда у Великој Плани, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Великој 

Плани. 

 

8. Ненад Тадић, судија Основног суда у Великом Градишту, предлаже за 

председника Основног суда у Великом Градишту. 

 

  Ненад Тадић је рођен 29. августа 1964. године у Пожаревцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 18. новембра 1991. године. Правосудни испит је 

положио 27. септембра 1994. године. 

У периоду од 1994. године до 1996. године био је стручни сарадник у Општинском 

суду у Великом Градишту. За судију Општинског суда у Великом Градишту изабран је 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 27. маја 1996. године. Поступао је у 

кривичној материји.  

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, изабран је на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Пожаревцу, коју функцију је обављао до 12. децембра 

2013. године, када је Одлуком Високог савета судства изабран за судију Основног суда у 

Великом Градишту и постављен за вршиоца функције председника суда. Одлуком 

Народне скупштине Републике Србије од 23. маја 2014. године изабран је за председника 

Основног суда у Великом Градишту. 

Обављајући функцију председника Основног суда у Великом Градишту као 

новооснованог суда који је пре тога био Судска јединица Основног суда у Пожаревцу, 

предузео је све потребне мере и активности, тако да је несметано и без икаквих застоја 

настављен рад по предметима који су расподељени овоме суду.  
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 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Великом Градишту, Ненад 

Тадић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Великом 

Градишту. 

 Рад кандидата Ненада Тадића је Одлуком Комисије Вишег суда у Пожаревцу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на Млави и Основног 

суда у Пожаревцу, за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију 

председника суда” 

За кандидата Ненада Тадића Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога, 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Основног суда у Великом Градишту, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Ненада Тадића, судију Основног суда у Великом Градишту, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Великом 

Градишту. 

 

9. Цвета Кајевић Грубишић, судија Основног суда у Вршцу, предлаже за 

председника Основног суда у Вршцу. 

 

  Цвета Кајевић Грубишић је рођена 27. марта 1959. године у Вршцу. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 13. септембра 1988. године. Правосудни 

испит је положила 24. априла 1991. године.  

Након положеног правосудног испита засновала је радни однос у Општинском 

суду у Вршцу на радном месту судијског помоћника. За судију Општинског суда у Вршцу 

је изабрана 24. октобра 1995. године и распоређена је у кривично одељење. Дужи низ 

година била је председник кривичног одељења и лице задужено за информације од јавног 

значаја.   

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, изабрана је на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Вршцу, почев од 1. јануара 2010. године, када 

је постављена и за вршиоца функције председника Основног суда у Вршцу, коју функцију 

је обављала до 17. септембра 2013. године. Од октобра 2016. године је члан Дисциплинске 

комисије Високог савета судства. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Вршцу, Цвета Кајевић 

Грубишић је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Вршцу. 

 Рад кандидата Цвете Кајевић Грубишић је Одлуком Комисије Вишег суда у 

Панчеву за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Вршцу и Основног суда у Панчеву, за период од 1. јула 

2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију”.  

За кандидата Цвету Кајевић Грубишић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Вршцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 
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Високи савет судства, на седници одржној 8. октобра 2019. године, донео је одлуку 

да Цвету Кајевић Грубишић, судију Основног суда у Вршцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Вршцу. 

 

10. Душан Љутић, судија Основног суда у Горњем Милановцу, предлаже за 

председника Основног суда у Горњем Милановцу. 

 

  Душан Љутић је рођен 24. марта 1966. године у Горњем Милановцу. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршио је 19. априла 1995. године. Правосудни испит 

је положио 1. јуна 1998. године. 

У периоду од 1998. године до 2000. године радио је у Општинској управи Горњи 

Милановац као виши стручни сарадник у имовинско-правној служби на управним 

пословима. За Општинског јавног правобраниоца Општине Горњи Милановац постављен 

је 2000. године и на тој функцији се налазио до 2003. године. 

За судију Општинског суда у Горњем Милановцу изабран је 10. јула 2003. године, 

где је поступао у грађанској материји и у поступцима извршења.  

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабран је на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Чачку, коју функцију је обављао до 12. децембра 2013. 

године, када је Одлуком Високог савета судства изабран за судију Основног суда у 

Горњем Милановцу и постављен за вршиоца функције председника суда. Одлуком 

Народне скупштине Републике Србије од 23. маја 2014. године, изабран је за председника 

Основног суда у Горњем Милановцу. 

Редовно је похађао стручне семинаре за усавршавање у грађанско-правној 

материји, као и семинаре међународних организација. Поседује више сертификата.   

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Горњем Милановцу, Душан 

Љутић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Горњем 

Милановцу. 

 Рад кандидата Душана Љутића је Одлуком Комисије Вишег суда у Чачку за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и Основног суда у Чачку, 

за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. 

За кандидата Душана Љутића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Горњем Милановцу, у којој је наведено име кандидата, 

оцена рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Душана Љутића, судију Основног суда у Горњем Милановцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Горњем 

Милановцу. 

 

11. Јован Велисављевић, судија Основног суда у Деспотовцу, предлаже за 

председника Основног суда у Деспотовцу. 

 

  Јован Велисављевић је рођен 14. новембра 1970. године у Јагодини. Правни 

факултет Универзитета у Крагујевцу завршио је 29. децембра 1995. године. Правосудни 

испит је положио 17. јуна 1998. године. 
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Након положеног правосудног испита засновао је радни однос у Општинском суду 

у Деспотовцу на радном месту судијског помоћника. За судију Општинског суда у 

Деспотовцу је изабран 9. новембра 1999. године, где је поступао у парничној материји. 

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, изабран је на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Параћину, коју функцију је обављао до 12. децембра 

2013. године, када је Одлуком Високог савета судства изабран за судију Основног суда у 

Деспотовцу и постављен за вршиоца функције председника суда. Одлуком Народне 

скупштине Републике Србије од 23. маја 2014. године, изабран је за председника 

Основног суда у Деспотовцу, где је, поред послова из домена судске управе, наставио и 

даље да поступа у парничној материји. 

Редовно је похађао стручне семинаре који се односе на парничну материју и на тај 

начин усавршавао своја знања.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Деспотовцу, Јован 

Велисављевић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Деспотовцу. 

 Рад кандидата Јована Велисављевића је Одлуком Вишег суда у Јагодини за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Деспотовцу, Основног суда у Јагодини и Основног суда у Параћину, за 

период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда” 

За кандидата Јована Велисављевића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Деспотовцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Јована Велисављевића, судију Основног суда у Деспотовцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Деспотовцу. 

 

12. Биљана Чолић Трајковић, судија Основног суда у Зајечару, предлаже за 

председника Основног суда у Зајечару. 

 

  Биљана Чолић Трајковић је рођена 9. августа 1972. године у Алексинцу. Правни 

факултет Универзитета у Нишу завршила је 16. јануара 1998. године. Правосудни испит је 

положила 9. маја 2001. године.  

У периоду од 14. јануара 2002. године до 24. августа 2004. године радила је као 

судија за прекршаје у Општинском органу за прекршаје у Бољевцу, када је изабрана за 

судију Општинског суда у Бољевцу, у ком суду је била и заменик председника суда.  

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, изабрана је на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Зајечару, коју обавља почев од 1. јануара 2010. 

године. До 2017. године поступала је у кривичној материји, а сада поступа у парничној, 

ванпарничној и извршној материји.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Зајечару, Биљана Чолић 

Трајковић је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Зајечару. 

 Рад кандидата Биљане Чолић Трајковић је Одлуком Комисије Вишег суда у 

Зајечару за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бору, Основног суда у Зајечару и Основног суда у 
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Књажевцу, за период од 1. јула 2015. године до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију”. 

За кандидата Биљану Чолић Трајковић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Зајечару, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Биљану Чолић Трајковић, судију Основног суда у Зајечару, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Зајечару. 

 

13. Снежана Бјелогрлић, судија Основног суда у Ивањици, предлаже за 

председника Основног суда у Ивањици. 

 

  Снежана Бјелогрлић је рођена 6. јануара 1968. године у Зеници, БиХ. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 12. априла 1995. године. Правосудни испит 

је положила 23. децембра 1997. године.  

Од 16. јуна до 18. новембра 1998. године обављала је послове стручног сарадника у 

Општинском суду у Ивањици, када је изабрана за судију истог суда.   

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабрана је на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Пожеги, коју функцију је обављала до 12. 

децембра 2013. године, када је Одлуком Високог савета судства изабрана за судију 

Основног суда у Ивањици и постављена за вршиоца функције председника суда.  

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. маја 2014. године, изабрана 

је за председника Основног суда у Ивањици. Поред предмета из области грађанско-правне 

материје, једно време је обављала и послове судије за претходни поступак, као и послове 

председника Кв већа. Сада поступа у предметима из области заштите права на суђење у 

разумном року, ванпарничним предметима, предметима издавања платних налога, 

пружања правне помоћи, извршења кривичних санкција и као судија за претходни 

поступак. 

Учесник је бројних семинара, округлих столова, радионица и радних група и 

поседује сертификат из области суђења у породичним односима, као и сертификат о 

поседовању посебних знања из области примене Закона о заштити узбуњивача.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Ивањици, Снежана 

Бјелогрлић је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Ивањици. 

 Рад кандидата Снежане Бјелогрлић је Одлуком Комисије Вишег суда у Чачку за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и Основног суда у Чачку, 

за период од 1. јула 2015. године до 30. јуна 2018. године вреднован оценом „изузетно 

успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника 

суда ”. 

За кандидата Снежану Бјелогрлић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Ивањици у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 
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Високи савет судства, на седници одржној 8. октобра 2019. године, донео је одлуку 

да Снежану Бјелогрлић, судију Основног суда у Ивањици, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Ивањици. 

 

14.   Наташа Иветић, судија Основног суда у Кикинди, предлаже за председника 

Основног суда у Кикинди. 

 

  Наташа Иветић је рођена 7. септембра 1968. године у Кикинди. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 19. новембра 1991. године. Правосудни испит је 

положила 30. марта 1994. године.  

Од 1. априла 1994. године до 27. маја 1996. године обављала је послове стручног 

сарадника у Општинском суду у Кикинди, када је изабрана за судију истог суда.   

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабрана је на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Кикинди, коју обавља почев од 1. јануара 2014. 

године. Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. маја 2014. године изабрана 

је за председника Основног суда у Кикинди.  

Учесник је бројних семинара и саветовања. Поседује сертификат за поступање у 

споровима из  породичних односа, као и сертификат за поступање у примени Закона о 

спречавању насиња у породици. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Кикинди, Наташа Иветић је 

добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Кикинди. 

 Рад кандидата Наташе Иветић је Одлуком Комисије Вишег суда у Зрењанину за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Бечеју, Основног суда у Зрењанину и Основног суда у Кикинди, за 

период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. 

За кандидата Наташу Иветић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога, 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Основног суда у Кикинди у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна оцена и 

исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Наташу Иветић, судију Основног суда у Кикинди, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Кикинди. 

 

15. Мирјана Павловић, судија Основног суда у Књажевцу, предлаже за 

председника Основног суда у Књажевцу. 

 

  Мирјана Павловић је рођена 8. октобра 1959. године у Књажевцу. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 12. фебруара 1992. године. Правосудни 

испит је положила 24. фебруара 1997. године.  

Након положеног правосудног испита засновала је радни однос у Општинском 

суду у Књажевцу на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника, а 

касније и вишег судијског сарадника.  

За судију Општинског суда у Зајечару је изабрана 21. јула 2005. године, а за судију 

Општинског суда у Књажевцу 23. децембра 2005. године. 

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабрана је на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Зајечару, коју функцију је обављала до 12. 



 19 

децембра 2013. године, када је Одлуком Високог савета судства изабрана за судију 

Основног суда у Књажевцу, коју обавља почев од 1. јануара 2014. године.  

Након формирања Основног суда у Књажевцу, због недовољног броја судија и 

великог броја предмета, поступала је у материји К, Кр, Кпп, Кппр, Кпп Пов, Куо, Спк, Кн, 

О, П2, Р2, Р3, И, Ив, Иив, Инк, Иои, ИпвИ, Ипв, Ив, Ипв Ивк, Р4к, Р4п, Р4р Р4в. Такође, 

од 1. јануара 2014. године обављала је и функцију заменика председника Основног суда у 

Књажевцу. У периоду од 2014. године до 2018. године била је портпарол суда. 

Учесник је великог броја семинара и обука. Поседује сертификат којим је стекла 

посебна знања из области права детета и кривично-правној заштити малолетних лица, 

сертификат о завршеној обуци из области примена Закона о спречавању насиља у 

породици, сертификат о поседовању посебних знања из области примене Закона о 

заштити узбуњивача.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Књажевцу, Мирјана 

Павловић је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Књажевцу. 

 Рад кандидата Мирјане Павловић је Одлуком Комисије Вишег суда у Зајечару за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Бору, Основног суда у Зајечару и Основног суда у Књажевцу, за период 

од 1. јула 2015. године до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију”. 

За кандидата Мирјану Павловић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Књажевцу у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Мирјану Павловић, судију Основног суда у Књажевцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Књажевцу. 

 

16. Драган Димитријевић, судија Основног суда у Краљеву, предлаже за 

председника Основног суда у Краљеву. 

 

  Драган Димитријевић је рођен 22. фебруара 1973. године у Ивањици. Правни 

факултет Универзитета у Крагујевцу завршио је 28. јануара 2002. године. Правосудни 

испит је положио 28. јануара 2005. године. 

Од марта 2005. године до децембра 2009. године радио је као судијски сарадник у 

Окружном суду у Краљеву.  

На предлог Високог савета судства изабран је од стране Народне скупштине 

Републике Србије за судију Основног суда у Новом Пазару на трогодишњи мандат, почев 

од 1. јануара 2010. године. Одлуком Високог савета судства од 28. децембра 2012. године, 

изабран је на сталну судијску функцију у Основни суд у у Новом Пазару, на којој 

функцији се налазио до 1. октобра 2017. године, када је решењем Високог савета судства 

премештен у Основни суд у Краљеву. Поступа у грађанској материји, у радним 

споровима. За вршиоца функције председника Основног суда у Краљеву постављен је 8. 

септембра 2019. године. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Краљеву, Драган 

Димитријевић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Краљеву. 
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 Рад кандидата Драгана Димитријевића је Одлуком Вишег суда у Краљеву за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Основног суда у Краљеву и Основног суда у Рашкој, за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 

2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.  

За кандидата Драгана Димитријевића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Краљеву, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Драгана Димитријевића, судију Основног суда у Краљеву, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Краљеву. 

 

17. Јелица Милановић, судија Основног суда у Куршумлији, предлаже за 

председника Основног суда у Куршумлији. 

 

  Јелица Милановић је рођена 10. новембра 1957. године у Београду. Правни 

факултет Универзитета у Нишу завршила је 23. марта 1982. године. Правосудни испит је 

положила 21. новембра 1983. године.  

Од 21. новембра 1983. до 31. октобра 1984. године обављала је послове стручног 

сарадника у Општинском суду у Куршумлији. За судију Општинског суда у Куршумлији 

изабрана је 1. новембра 1984. године. 

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабрана је на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Прокупљу, коју функцију је обављала до 12. 

децембра 2013. године, када је Одлуком Високог савета судства изабрана за судију 

Основног суда у Куршумлији.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Куршумлији, Јелица 

Милановић је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Куршумлији. 

 Рад кандидата Јелице Милановић је Одлуком Комисије Вишег суда у Прокупљу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Куршумлији и Основног суда у Прокупљу, за период од 1. јула 2015. 

године до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију”. 

За кандидата Јелицу Милановић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Куршумлији у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Јелицу Милановић, судију Основног суда у Куршумлији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Куршумлији. 

 

18. Бранко Радосављевић, судија Основног суда у Лазаревцу, предлаже за 

председника Основног суда у Лазаревцу. 

 

  Бранко Радосављевић је рођен 30. јануара 1960. године у Лазаревцу. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршио је 1. новембра 1984. године. Правосудни 

испит је положио 29. јануара 1986. године. 
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У периоду од 16. марта 1986. године до 18. маја 1988. године обављао је послове 

судијског сарадника у Општинском суду у Лазаревцу. За судију Општинског суда у 

Лазаревцу изабран је 19. маја 1988. године. 

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабран је на сталну 

судијску функцију у Други основни суд у Београду, коју функцију је обављао до 12. 

децембра 2013. године, када је Одлуком Високог савета судства изабран за судију 

Основног суда у Лазаревцу, коју обавља почев од 1. јануара 2014. године. Поступа у 

грађанској материји 

Учесник је већег броја семинара и саветовања. Поседује сертификат о обуци из 

породичног права. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лазаревцу, Бранко 

Радосављевић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Лазаревцу. 

 Рад кандидата Бранка Радосављевића је Одлуком Вишег суда у Београду за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и Основног суда у Обреновцу, 

за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију”.  

За кандидата Бранка Радосављевића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Лазаревцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Бранка Радосављевића, судију Основног суда у Лазаревцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Лазаревцу. 

 

19. Миодраг Јанковић, судија Основног суда у Лесковцу, предлаже за председника 

Основног суда у Лесковцу. 

 

  Миодраг Јанковић је рођен 8. фебруара 1959. године у Лесковцу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршио је 9. октобра 1985. године. Правосудни испит је положио 

31. јануара 1989. године. 

Након положеног правосудног испита засновао је радни однос у Општинском суду 

у Лесковцу на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника, а касније 

и вишег судијског сарадника 

За судију Општинског суда у Лесковцу изабран је у новембру 1992. године, где је 

судио у кривично-правној материји 4 године, да би решењем председника суда био 

распоређен да суди у грађанско-правној материји, где је провео 5 година. За председника 

Општинског суда у Лесковцу је изабран 20 септембра 2001. године. Као председник суда 

радио је у ванрасправном Кв већу, Ипв већу, а у току 2005. године радио је и као судија у 

извршно-правној материји. У периоду од 2006. године до 2009. године радио је као судија 

у грађанском одељењу Општинског суда у Лесковцу и то у споровима из опште парнице и 

споровима из радних односа. 

Одлуком Високог савета судства престала му је судијска дужност 31. децембра 

2009. године. Одлуком Уставног суда од 24. јула 2012. године усвојена му је жалба и 

поништена одлука Високог савета судства. 
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Одлуком Високог савета судства од 18. септембра 2012. године изабран је за судију 

Основног суда у Лесковцу. У временском периоду од 1. јануара до 10. јуна 2013. године 

поступао је као судија у споровима из опште парнице. 

Одлуком вршиоца функције председника Вишег суда у Лесковцу од 10. јуна 2013. 

године постављен је вршиоца функције председника Основног суда у Лесковцу, почев од 

12. јуна 2013. године до 31. децембра 2013. године, након чега је Одлуком Високог савета 

судства од 24. децембра 2013. поново постављен за вршиоца функције председника 

Основног суда у Лесковцу. Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. маја 

2014. године, изабран је за председника Основног суда у Лесковцу. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лесковцу, Миодраг 

Јанковић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Лесковцу. 

 Рад кандидата Миодрага Јанковића је Одлуком Вишег суда у Лесковцу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Лебану и Основног суда у Лесковцу, за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 

2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља функцију председника суда ”.  

За кандидата Миодрага Јанковића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Лесковцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Миодрага Јанковића, судију Основног суда у Лесковцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Лесковцу. 

 

20. Милица Тодоровић, судија Основног суда у Лозници, предлаже за председника 

Основног суда у Лозници. 

 

  Милица Тодоровић је рођена 16. августа 1964. године у Лозници. Правни 

факултет Универзитета у Новом Саду завршила је 13. фебруара 1987. године. Правосудни 

испит је положио 1. јуна 1988. године. 

Од 17. октобра 1988. године до јула 1994. године радила је као стручни сарадник у 

Општинском суду у Лозници, када је изабрана за судију истог суда.  

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабрана је на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Лозници, коју обавља почев од 1. јануара 2010. 

године. Поступала је у грађанској и кривичној материји, радила у Кв већу. Од 2015. 

године била је председник грађанског одељења. Од 2019. године поступа у грађанској 

материји и као судија у предметима заштите од насиља у породици. Обављала је и 

функцију заменика вршиоца функције председника Основног суда у Лозници. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лозници, Милица 

Тодоровић је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Лозници. 

 Рад кандидата Милице Тодоровић је Одлуком Вишег суда у Шапцу за спровођење 

поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у 

Лозници и Основног суда у Шапцу, за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, 

вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.  

За кандидата Милицу Тодоровић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 
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председника Основног суда у Лозници, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Милицу Тодоровић, судију Основног суда у Лозници, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Лозници. 

 

21. Снежана Панић, судија Основног суда у Мионици, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Мионици. 

 

Снежана Панић је рођена 5. августа 1964. године у Ваљеву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 28. јуна 1990. године. Правосудни испит је 

положила 30. марта 1998. године. 

        Радни однос на неодређено време на радном месту наставника предавача правне 

групе предмета у средњој школи ,,17. Септембар“ у Лајковцу, засновала је 1. септембра 

1991. године. У периоду од 2. марта 1996. године до 3. новембра 1999. године обаљала је 

послове дипломираног правника у Центру за социјални рад у Љигу. Радни однос на месту 

судијског помоћника засновала је 4. новембра 1999. године у Општинском суду у 

Мионици.  

          За судију Општинског суда у Мионици  изабрана је 1. септембра 2004. године, када 

је истовремено поступала и као председник Комисије за враћање одузетог земљишта 

општине Мионица. Судијску функцију у Основном суду у Ваљеву обављала је у периоду 

од 21. септембра 2012. године до 31. децембра 2013. године. На судијску функцију у 

Основни суд у Мионици изабрана је 1. јануара 2014. године, где поступа по предметима 

грађанске материје. 

  Учесник је разних семинара и обука. Носилац је сертификата у вези са поступањем 

у породичној материји и поступцима у вези са малолетним учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити малолетних лица. Поседује сертификат за поступање у 

предметима заштите узбуњивача, сертификат о завршеној обуци за поступање по Закону о 

спречавању насиља у породици. Познаје рад на рачунару. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Мионици , Снежана Панић 

је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Мионици. 

 Рад кандидата Снежане Панић је Одлуком Kомисије  Вишег суда у Ваљеву за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Основног суда у Ваљеву, Основног суда у Мионици и Основног суда у Убу, за период од 

1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију”. 

За кандидата Снежану Панић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,   

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Основног суда у Мионици, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна оцена 

и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Снежану Панић, судију Основног суда у Мионици, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Миониоци. 

 

22. Љиљана Милојковић, судија Основног суда у Неготину, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Неготину. 
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Љиљана Милојковић је рођена 15. децембра 1958. године у Неготину. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 25. децембра 1981. године. Правосудни 

испит је положила 26. априла 1983. године. 

        Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Неготину, почев од 1. фебруара 

1982. године, где је након положеног правосудног испита наставила да ради на радном 

месту стручног сарадника. 

          За судију Општинског суда у Неготину изабрана је 22. априла 1984. године, где је 

поступала по предметима у грађанској материји, предметима опште парнице, радних 

спорова и спорова из породичних односа, а паралелно је поступала и по предметима 

ванпарничне материје и извршења. Одлуком председника Општинског суда у Неготину 

била је распоређена за председника грађанског одељења, затим за председника одељења 

судске праксе. Одлуком Високог савета судства постављена је за вршиоца функције 

председника суда у Неготину, коју функцију је обављала у периоду од 1. јануара 2010. 

године до 22. маја 2014. године. Одлуком Народне скупштине изабрана је за председника 

Основног суда у Неготину, на коју дужност је ступила 23. маја 2014. године.  

Учесник је обуке у вези примене Закона о извршењу и обезбеђењу. Носилац је 

сертификата у вези са поступањем у споровима из породичних односа, сертификата о 

завршеној специјализованој обуци у складу са Законом о спречавању насиља у породици. 

Познаје рад на рачунару. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Неготину , Љиљана 

Милојковић је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Неготину. 

 Рад кандидата Љиљане Милојковић је Одлуком Kомисије  Вишег суда у Неготину 

за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Основног суда у Мајданпеку и Основног суда у Неготину, за период од 1. јула 2015. до 30. 

јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и 

,,изузетно успешно обавља функцију председника суда“. 

За кандидата Љиљану Милојковић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога,   Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Неготину, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Љиљану Милојковић, судију Основног суда у Неготину, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Неготину. 

 

23. Беба Шошкић, судија Основног суда у Обреновцу, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Обреновцу. 

Беба Шошкић је рођена 8. јула 1963. године у Ђаковици. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 16. октобра 1990. године. Правосудни испит је 

положила 2. децембра 1993. године. 

        Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Обреновцу у периоду од 16. 

октобра 1991. године до 1. децембра 1993. године. Радни однос на неодређено време на 

радном месту стручни сарадник, засновала је у Општинском суду у Обреновцу 1. августа 

1994. године. 

          За судију Општинског суда у Обреновцу изабрана је 30. октобра 1995. године, где је 

поступала по предметима у грађанској материји, као дежурни истражни судија и 

учествовала у раду ванрасправног већа у кривичној материји. Одлуком Високог савета 

судства  изабрана је на сталну судијску функцију у Други основни суду у Београду, коју 
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обавља почев од 01.јануара 2010. године, поступајући по предметима грађанске материје. 

Послове вршиоца функције председника Основног суда у Обреновцу обављала је у 

периоду од 1. јануара 2014. године до 8. јуна 2014. године, када је одлуком Народне 

скупштине изабрана је за председника Основног суда у Обреновцу, на коју дужност је 

ступила 9. јуна 2014. године, где поступа и као председник ванрасправног већа, као судија 

за претходни поступак, као члан већа извршног одељења, у поступцима извршења 

кривичних санкција и по приговорима ради убрзања поступка и утврђивања повреде права 

на суђење у разумном року.    

Учесник је разних семинара и обука из области радних односа, породичног права и  

људских права. Носилац је сертификата у вези са применом Закона о заштити узбуњивача 

и сертификата у вези са применом Закона о спречавању насиља у породици и форензичког 

третмана лица код насиља у породици. 

Познаје рад на рачунару, говори енглески језик. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Обреновцу ,Беба Шошкић је 

добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Обреновцу. 

 Рад кандидата Бебе Шошкић је Одлуком Kомисије Вишег суда у Београду за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и Основног суда у Обреновцу, 

за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију” и ,,изузетно успешно обавља функцију председника суда“. 

За кандидата Бебу Шошкић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,   

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Основног суда у Обреновцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна 

оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Бебу Шошкић, судију Основног суда у Обреновцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Обреновцу. 

 

24. Ирена Спасић, судија Основног суда у Параћину, предлаже  за избор председника 

Основног суда у Параћину. 

 

         Ирена Спасић је рођена 7. октобра 1973. године у Параћину. Правни факултет у 

Београду завршила је 5. јуна 1998. године. Правосудни испит је положила 3. јула 2000. 

године. 

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

новембра 1998. године до 31. августа 2000. године. Након положеног правосудног испита 

засновала је радни однос на радном месту стручног сарадника у Општинском јавном 

тужилаштву дана 1. септембра 2000. године. 

         За судију Општинског суда у Параћину изабрана је 1. априла 2005. године, где је 

поступала по предметима кривичне и истражне материје. Одлуком Високог савета судства 

од 23. децембра 2009. године постављена је за вршиоца функције  председника Основног 

суда у Параћину, које послове обавља почев од 1. јануара 2010. године. Одлуком Народне 

скупштине изабрана је за председника Основног суда у Параћину, на коју  дужност је 

ступила 23. маја 2014. године, где поступа по предметима у кривичној материји, 

предметима у поступку за заштиту права на суђење у разумном року.   

Учесник је разних семинара и обука. Носилац је сертификата Правосудне 

академије о стеченим посебним знањима из области права детета и преступништва младих 
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и сертификат о завршеној специјализованој обуци у складу са чл. 28 став 1 и 2 Закона о 

спречавању насиља у породици. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Параћину, Ирена Спасић је 

добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Параћину. 

 Рад кандидата Ирене Спасић је Одлуком Kомисије Вишег суда у Јагодини за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Деспотовцу, Основног суда у Јагодини и Основног суда у Параћину , за 

период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  

За кандидата Ирену Спасић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,   

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Основног суда у Параћину, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна оцена 

и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Ирену Спасић, судију Основног суда у Параћину, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Параћину. 

 

25. Бане Марковић, судија Основног суда у Петровцу на Млави, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Петровцу на Млави. 

 

         Бане Марковић је рођен 8. октобра 1967. године у Петровцу на Млави. Правни 

факултет у Крагујевцу завршио је 22. октобра 1993. године. Правосудни испит је положио 

27. октобра 1997. године. 

        Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 15. 

децембра 1994. године до 16. октобра 1997. године. Од 1. фебруара 1999. године до 30. 

марта 1999. године обављао је послове правника у ДП  ,,Петровац“ Петровац на Млави. 

Функцију судије за прекршаје у Општинском органу за прекршаје Петровац  на Млави 

обављао је од 31. марта 1999. године до 22. новембра 1999. године.  

 За судију Општинског суда у Петровцу на Млави изабран је 23. новембра 1999. 

године, где је поступао као истражни и извршни судија. Изабран је за председника 

Општинског суда у Петровцу 14. новембра 2005. године, коју функцију је обављао до 13. 

новембра 2009. године, а до 31. децембра 2009. године обављао је послове вршиоца 

функције председника суда. Одлуком Високог савета судства изабран је на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Пожаревцу, коју обавља почев од 01.јануара 2010. 

године, где је поступао по предметима извршења и био председник извршног одељења. У 

периоду од 1, јануара 2014. године до 27. маја 2014. године обављао је послове вршиоца 

функције председника  Основног суда у Петровцу на Млави. Одлуком Народне скупштине 

изабран је за председника Основног суда у Петровцу на Млави, на коју  дужност је ступио 

28. маја 2014. године, где поступа и по извршним предметима и као судија за претходни 

поступак.    

Учесник је разних семинара, обука и конференција. Поседује сертификате у вези са 

правима детета, преступништву младих и поступању са малолетним учуниоцима 

кривичних дела, сертификат у вези Закона о спречавању насиља у породици,сертификат у 

вези Закона о заштити права на суђење у разумнном року, у вези увиђаја саобраћајних 

незгода.  

Говори енглески, француски и руски језик. 
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 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Петровцу на Млави, Бане 

Марковић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Петровцу на Млави. 

 Рад кандидата Банета Марковића је Одлуком Kомисије Вишег суда у Пожаревцу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на Млави и Основног 

суда у Пожаревцу , за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију 

председника суда”.  

За кандидата Банета Марковића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога,   Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Петровцу на Млави, у којој је наведено име кандидата, 

оцена рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Банета Марковића, судију Основног суда у Петровцу на Млави, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Петровцу на 

Млави. 

 

26. Јасмина Јовановић, судија Основног суда у Пироту, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Пироту. 

 

         Јасмина Јовановић је рођена 24. фебруара 1973. године у Пироту. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 6. јуна 2002. године. Правосудни испит је положила 30. 

маја 2007. године. 

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

фебруара 2003. године до 31. маја 2007. године, где је након положеног правосудног 

испита наставила да ради на радном месту судијског помоћника до 31. децембра 2009. 

године. У периоду од 1. јануара 2010. године до 31. августа 2012. године обављала је 

послове секретара Основног суда у Пироту, где је израђивала нацрте нормативних аката, 

издавала потврде о ослобађању од судских такси, издавала уверења, припремала акте о 

правима из радног односа запослених. Радни однос на неодређено време засновала је 1. 

септембра 2012. године на радном месту секретара суда Вишег суда у Пироту, које 

послове је обављала до 24. фебруара 2016. године. Учествовала је у изради нацрта 

Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду, припремала 

захтеве за изузеће судија и израђивала одлуке по поднетим захтевима.   

          За судију Основног суда у Пироту изабрана је 25. фебруара 2016. године, где  

поступа по предметима у грађанској материји, ванпарничној материји и оставинској 

материји, одлучује о хитним мерама ради спречавања насиља у породици.    

Учесник је разних семинара, обука и конференција у организацији Правосудне 

академије. Прошла је обуку за медијатора. Учесник је пројекта ,,Унапређење доступности 

правде у судовима РС“ у организацији Владе Краљевине Норвешке, Министарства правде 

и Основног суда у Пироту. Носилац је сертификата о завршеној специјализованој обуци у 

вези Закона о спречавању насиља у породици и сертификата у вези посебних знања из 

области права детета. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Пироту, Јасмина Јовановић 

је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Пироту. 

 Рад кандидата Јасмине Јовановић је Одлуком Kомисије Вишег суда у Пироту за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 
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Основног суда у Димитровграду и Основног суда у Пироту, за период од 25. фебруара 

2016. године до 27. децембра 2018. године вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију”.  

За кандидата Јасмину Јовановић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Пироту, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Јасмину Јовановић, судију Основног суда у Пироту, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Пироту. 

 

27. Добрица Живковић, судија Основног суда у Пожаревцу, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Пожаревцу. 

 

         Добрица Живковић је рођен 2. јуна 1968. године у Пожаревцу. Правни факултет у 

Крагујевцу завршио је 21. априла 1993. године. Правосудни испит је положио 30. априла 

1996. године. 

        Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Пожаревцу у периоду од 4. маја 

1994. године до 29. априла 1996. године, где је након положеног правосудног испита 

наставио да ради као судијски помоћник. Звање самосталног стручног сарадника стекао је 

1. децембра 1996. године. 

         За судију Општинског суда у Пожаревцу изабран је 24. новембра 1999. године, где је 

поступао по предметима кривичне материје, а од 22. маја 2000. године обављао је послове 

истражног судије. Од 1. јануара 2010. године обављао је послове вршиоца функције 

председника Основног суда у Пожаревцу. Одлуком Народне скупштине изабран је за 

председника Основног суда у Пожаревцу, на коју  дужност је ступио 02. јуна 2014. године, 

где поступа као судија за претходни поступак , води поступак и одлучује по приговорима 

ради убрзања поступка којим се штити право на суђење у разумном року у кривичној и 

грађанској материји, поступа као извршни судија, као председник Кв већа, и у предметима 

по предлозима за продужење хитних мера.  

Учесник је разних семинара и обука у организацији Правосудног центра и 

Правосудне академије. Носилац је сертификата у вези стручног усавршавања и стицања 

посебних знања из области права детета и кривично правне заштите малолетних лица, 

сертификат у вези са трговином људима, сертификат у вези примене Закона о заштити 

права на суђење у разумном року, сертификат у вези спорних питања у погледу примене 

Закона о извршењу и обезбеђењу, сертификат у вези породичних односа. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Пожаревцу, Добрица 

Живковић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Пожаревцу. 

 Рад кандидата Добрице Живковић је Одлуком Kомисије Вишег суда у Пожаревцу 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на Млави и Основног 

суда у Пожаревцу , за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију 

председника суда”.  

За кандидата Добрицу Живковић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 
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председника Основног суда у Пожаревцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Добрицу Живковић, судију Основног суда у Пожаревцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Пожаревцу. 

 

28. Олга Тешовић, судија Основног суда у Пожеги, предлаже  за избор председника 

Основног суда у Пожеги. 

 

Олга Тешовић је рођена 10. јануара 1979. године у Ужицу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 28. октобра 2005. године. Правосудни испит је 

положила 2. априла 2009. године. 

        Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Косјерићу у периоду од 27. јула 

2007. године до 31. децембра 2009. године. Након положеног правосудног испита 

засновала је радни однос на радном месту судијског помоћника у Основном суду у 

Пожеги, које послове је обављала од 1. јануара 2010. године до 30. новембра 2010. године. 

У периоду од 1. децембра 2010. године до 11. августа 2013. године била је корисник 

почетне обуке на Правосудној академији. 

          За судију Основног суда у Пожеги изабрана је 12. августа 2013. године, где је 

поступала по предметима у првостепеној кривичној материји. Одлуком Високог савета 

судства  изабрана је на сталну судијску функцију у Основни суд у Пожеги, коју обавља 

почев од 13.августа 2016. године. 

Учесник је разних семинара, обука и конференција. Носилац је сертификата о 

успешно завршеној обуци у организацији Правосудне академије у вези са породичним 

односима, правима детета, преступништву младих и поступању са малолетним 

учиниоцима кривичних дела, сертификата у вези спречавања насиља у породици. 

Објавила је научне и стручне радове ,,Дело малог значаја и начело опортунитета 

кривичног гоњења-потреба њиховог истовременог заједничког регулисања“, 

,,Алтернативе кривичне санкције у правима нордијских држава“ и  ,,Продужено кривично 

дело“.  

Познаје рад на рачунару и говори енглески и француски језик. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Пожеги, Олга Тешовић је 

добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Пожеги. 

 Рад кандидата Олге Тешовић је Одлуком Kомисије Вишег суда у Ужицу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Основног суда у Пожеги, Основног суда у Прибоју, Основног суда у Пријепољу и 

Основног суда у Ужицу , за период од 1. јула 2015. године до 30. јуна 2018. године 

вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”. 

За кандидата Олгу Тешовић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,   

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Основног суда у Пожеги, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна оцена и 

исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Олгу Тешовић, судију Основног суда у Пожеги, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Пожеги. 

 

29. Јелица Станић, судија Основног суда у Прибоју, предлаже  за избор председника 

Основног суда у Прибоју. 
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         Јелица Станић је рођена 17. фебруара 1959. године у Прибоју. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 15. децембра 1983. године. Правосудни испит је 

положила 31. марта 1986. године. 

        Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Прибоју у периоду од 15. 

јануара 1985. године до 31. марта 1986. године, где је након положеног правосудног 

испита наставила да ради као стручни сарадник до 30. септембра 1989. године. Од 1. 

октобра 1989. године до 23. новембра 1992. године обављала је послове секретара 

предузећа ЈКП ,,Услуга“ Прибој.  

          За судију Општинског суда у Прибоју изабрана је 24. новембра 1992. године. 

Одлуком Високог савета судства  изабрана је на сталну судијску функцију у Основни суд 

у Пријепољу, коју обавља почев од 01.јануара 2010. године, поступајући по предметима 

парничне, ванпарничне и извршне материје, а повремено и у предметима кривичне 

материје. На судијску функцију у Основном суду у Прибоју ступила је 1. јануара 2014. 

године, када је и Одлуком Високог савета судства постављена за вршиоца функције 

председника суда које послове је обављала до 27. маја 2014. године. Одлуком Народне 

скупштине изабрана је за председника Основног суда у Прибоју, на коју  дужност је 

ступила 28. маја 2014. године.    

Учесник је разних обука из области грађанске материје. Носилац је сертификата из 

области права детета, сертификата о стеченим посебним знањима из области права детета 

и кривичноправној заштити малолетних лица.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Прибоју, Јелица Станић је 

добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Прибоју. 

 Рад кандидата Јелице Станић је Одлуком Kомисије Вишег суда у Ужицу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Основног суда у Пожеги, Основног суда у Прибоју, Основног суда у Пријепољу и 

Основног суда у Ужицу , за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован 

оценом „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. 

За кандидата Јелицу Станић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,   

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Основног суда у Прибоју, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна оцена и 

исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Јелицу Станић, судију Основног суда у Прибоју, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Прибоју. 

 

30. Милета Безаревић, судија Основног суда у Пријепољу, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Пријепољу. 

 

         Милета Безаревић је рођен 25. септембра 1958. године у Пљевљу. Правни факултет у 

Подгорици завршио је 8. септембра 1980. године. Правосудни испит је положио 29. 

априла  1992. године. 

        Приправнички стаж обавио је у предузећу РО ,,Јавор“ Београд ООУР ,,Дрвна 

индустрија“ у Пријепољу у периоду од 24. марта 1981. године до 31. октобра 1982. године, 

где је након положеног правосудног испита наставио да ради на пословима секретара. 

Радни однос на радном месту председника у Општинској конференцији ССО засновао је 

1. новембра 1982. године. Стални радни однос засновао је у Скупштини општине 

Пријепоље, где је од 2. априла 1985. године до 31. јануара 1990. године обављао послове 
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секретара скупштине, а након тога послове секретара Секретаријата за друштвене 

делатности до 30. новембра 1992. године.  

          За судију Општинског суда у Пријепољу изабран је 1. децембра 1992. Одлуком 

Високог савета судства изабран је на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Пријепољу, коју обавља почев од 1.јануара 2010. године, где је поступао по предметима у 

кривичној материји, као судећи, истражни и судија за претходни поступак и као 

председник КВ већа у првом и другом степену. Од 10. октобра 2011. године до 27. маја 

2014. године обављао је послове вршиоца функције председника Основног суда у 

Пријепољу. Одлуком Народне скупштине од 23. маја 2014. године, изабран је за 

председника Основног суда у Пријепољу, на коју  дужност је ступио 28. маја 2014. године.    

Учесник је разних семинара из области кривичне материје. Носилац је сертификата 

у вези са правима детета и преступништву младих, сертификата у вези споразума о 

признању кривице и сертификата у вези одговорности правних лица за кривична дела. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Пријепољу, Милета 

Безаревић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Пријепољу. 

 Рад кандидата Милете Безаревић је Одлуком Kомисије Вишег суда у Ужицу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Основног суда у Пожеги, Основног суда у Прибоју, Основног суда у Пријепољу и 

Основног суда у Ужицу , за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован 

оценом „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  

За кандидата Милету Безаревића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Пријепољу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Милету Безаревић, судију Основног суда у Пријепољу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Пријепољу. 

 

31. Стојан Срећковић, судија Основног суда у Рашки, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Рашки. 

 

         Стојан Срећковић је рођен 23. јануара 1956. године у Рашки. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 19. децембра 1979. године. Правосудни испит је 

положио 30. марта 1981. године. 

        Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Рашки у периоду од 3. марта 

1980. године до 29. марта 1981. године. Након положеног правосудног испита радни однос 

на радном месту секретара СО-е Рашка засновао је 1. јула 1982. године. 

          За судију Општинског суда у Рашки изабран је 1. маја 1984. године, Од 1. јануара 

2010. године до 31. децембра 2013. године, судијску функцију је обављао у Основном суду 

у Краљеву. Одлуком Високог савета судства  изабран је на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Рашки коју обавља почев од 01.јануара 2014. године, поступајући по 

првостепеним кривичним предметима и обавља послове вршиоца функције председника 

суда. Одлуком Народне скупштине изабран је за председника Основног суда у Рашки, на 

коју  дужност је ступио 23. маја 2014. године.    

Учесник је разних обука из области кривичне материје. Носилац је сертификата  из 

области права детета и кривичноправној заштити и сертификата у вези Закона о 

спречавању насиља у породици. 
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 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Рашки, Стојан Срећковић је 

добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Рашки. 

 Рад кандидата Стојана Срећковић је Одлуком Kомисије Вишег суда у Краљеву за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Основног суда у Краљеву и Основног суда у Рашки , за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 

2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и 

„изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  

За кандидата Стојана Срећковића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Рашки, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Стојана Срећковића, судију Основног суда у Рашки, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Рашки. 

 

32. Биљана Ђуричић, судија Основног суда у Руми, предлаже  за избор председника 

Основног суда у Руми. 

 

         Биљана Ђуричић је рођена 10. новембра 1971. године у Руми. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 6. фебруара 1996. године. Правосудни испит је 

положила 25. новембра 2000. године. 

        Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Руми, у периоду од 6. августа 

1996. године до 5. августа 1999. године, где је након положеног правосудног испита 

наставила да ради на радном месту судијског помоћника. 

За судију Општинског суда у Руми изабрана је 10.јула  2003. године, коју функцију 

је обављала до 31. децембра 2009. године, где је поступала по предметима кривичне 

материје. За судију Основног суда у Сремској Миторвици изабрана је 16. новембра 2012. 

године, где је поступала у истражним предметима. Одлуком Високог савета судства 

изабрана је на сталну судијску функцију у Основни суд у Руми, коју обавља почев од 

01.јануара 2014. године, поступајући по предметима грађанске материје.  

Учесник је разних обука из области грађанске и кривичне материје. Носилац је 

сертификата о успешно завршеној обуци у организацији Правосудног центра у вези са 

породичним односима, правима детета, преступништву младих и поступању са 

малолетним учиниоцима кривичних дела, сертификате у вези спречавања насиља у 

породици, сертификат Правосудне академије за посебна знања из области примене Закона 

о заштити узбуњивача. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Руми, Биљана Ђуричић је 

добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Руми. 

 Рад кандидата Биљане Ђуричић је Одлуком Kомисије Вишег суда у Сремској 

Митровици за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, Основног суда 

у Старој Пазови и Основног суда у Шиду , за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. 

године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.  

За кандидата Биљану Ђуричић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,   

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 
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Основног суда у Руми, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна оцена и 

исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Биљану Ђуричић, судију Основног суда  у Руми, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Руми. 

 

33. Ерика Сарвак Барати, судија Основног суда у Сенти, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Сенти. 

 

         Ерика Сарвак Барати је рођена 14. априла 1957. године у Сенти. Правни факултет у 

Новом Саду завршила је 6. октобра 1983. године. Правосудни испит је положила 5. 

фебруара 1993. године. 

        Приправнички стаж обавила је у Секретаријату за привреду Општинског органа 

управе у Сенти у периоду од 1. децембра 1981. године до 30. новембра 1982. године, где је 

наставила да ради као референт за нормативну делатност до 31. марта 1985. године. У 

периоду од 1. априла 1985. године до 30. априла 1986. године радила је на пословима 

шефа одсека за привреду у Секретаријату за привреду, план и анализу Општинске управе 

Сента.  Послове секретара већа месних заједница и вршиоца функције секретара извршног 

већа СО Сента обављала је од 1. маја 1986. године до 16. јула 1992. године. Радно место на 

пословима начелника обављала је у периоду од 17. јула 1992. године до 30. новембра 1993. 

године.  

  Радни однос на неодређено на радном месту стручног сарадника засновала је 1. 

децембра 1993. године у Општинском суду у Сенти. Од 20. јануара 1994. године до 18. 

септембра 1994. године обављала је послове старешине органа и судије за прекршаје у 

Општинском органу за прекршаје у Сенти, које послове је обављала до избора на судијску 

функцију у Општинском суду у Сенти 19. септембра 1994. године. У периоду  19. 

децембра 1995. године до 30. јуна 1998. године радила је у Општинском јавном 

тужилаштву као заменик тужиоца. Послове председника Општинског суда у Сенти 

обављала је од 1. јула 1998. године до 1. јула 2001. године, након чега је у истом суду 

обављала судијску функцију поступајући по предметима кривичне материје. Одлуком 

Високог савета судства од 25. децембра 2009. године изабрана је за судију Основног суда 

у Суботици, коју функцију обавља почев од 01.јануара 2010. године. Одлуком Високог 

савета судства изабрана је 13. децембра 2012. године на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Суботици. Од 1. јануара 2014. године до 22. маја  2014. године обављала је 

послове вршиоца функције председника Основног суда у Сенти. Одлуком Народне 

скупштине изабрана је за председника Основног суда у Сенти, на коју  дужност је ступила 

26. маја 2014. године.    

Учесник је разних семинара, обука и конференција. Носилац је сертификата о 

успешно завршеној обуци у организацији Правосудног центра у вези са породичним 

односима, правима детета, преступништву младих и поступању са малолетним 

учиниоцима кривичних дела.  Поседује велики број сертификата о завршеним обукама у 

организацији Правосудне академије, Правног форума и Правосудног центра за обуку и 

стручно усавршавање. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Сенти, Ерика Сарвак Барати 

је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Сенти. 

 Рад кандидата Сарвак Барати Ерике је Одлуком  Kомисије Вишег суда у Суботици 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Сенти и Основног суда у Суботици , за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 

2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  
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За кандидата Ерику Сарвак Барати Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Сенти, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Ерику Сарвак Барати, судију Основног суда у Сенти, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Сенти. 

 

34. Драган Роган, судија Основног суда у Смедереву, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Смедереву. 

 

         Драган Роган је рођен 18. марта 1963. године у Смедереву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 17. марта 1989. године. Правосудни испит је положио 

28. фебруара 1994. године. 

        Приправнички стаж обавио је Окружном суду у Смедереву у периоду од 1. септембра 

1991. године до 27. фебруара 1994. године, где је након положеног правосудног испита 

наставио да ради до 31. марта 1994. године. Послове шефа Одсека за месне канцеларије и 

заменика начелника Одељења за управне послове обављао је у Скупштини општине 

Смедерево у периоду од 1. априла 1994. године до 11. јуна 1996. године.  

          За судију Општинског суда у Смедереву изабран је 12. јуна 1996. године  где је 

поступао по предметима у парничним, породичним и радним споровима. Од 1999. године 

обављао је послове истражног судије и шефа истражног одељења, и послове судије за 

малолетнике за кривична дела из надлежности Општинског суда.  Одлуком Високог 

савета судства  изабран је на сталну судијску функцију у Основни суд у Смедереву, коју 

обавља почев од 01.јануара 2010. године. Одлуком Народне скупштине изабран је за 

председника Основног суда у Смедереву, на коју  дужност је ступио 23. маја 2014. године, 

где је обављао послове као судија за претходни поступак и као извршни судија.  

Учесник је разних семинара и обука. Носилац је сертификата у вези породичних 

односа и сертификата у складу са чланом 28 ст.1 и 2 Закона о спречавању насиља у 

породици. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Смедереву, Драган Роган је 

добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Смедереву. 

 Рад кандидата Драгана Рогана је Одлуком Kомисије  Вишег суда у Смедереву за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оценe рада судија и председника 

Основног суда у Великој Плани и Основног суда у Смедереву , за период од 1. јула 2015. 

до 30. јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” 

и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. 

За кандидата Драгана Рогана Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,   

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Основног суда у Смедереву, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна 

оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Драгана Рогана, судију Основног суда у Смедереву, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Смедереву. 

 

35. Бранислав Трнинић, судија Основног суда у Старој Пазови, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Сремској Митровици. 
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         Бранислав Трнинић је рођен 10. септембра 1973. године у Сремској Митровици. 

Правни факултет Универзитета у Београду завршио је 16. марта 2001. године. Правосудни 

испит је положио 24. децембра 2003. године. 

        Приправнички стаж обавио је Окружном суду у Сремској Митровици у периоду од 1. 

августа 2001. године до 23. децембра 2003. године, где је након положеног правосудног 

испита наставио да ради до 4. јануара 2004. године. Радни однос на радном месту 

судијског помоћника засновао је 5. јануара 2004. године у Општинском суду у Сремској 

Митровици, где је радио на пословима вођења оставинских и истражних поступака и 

поступао по међународним замолницама у кривичним поступцима. 

          За судију Основног суда у Сремској Миторвици изабран је 1. јануара 2010. године, 

где је поступао у кривичним поступцима, након чега је од 2013. године поступао као 

судија за претходни поступак. Одлуком Високог савета судства је изабран на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Старој Пазови, коју обавља почев од 1. јануара 2014. 

године. Одлуком Народне скупштине изабран је за председника Основног суда у Сремској 

Митровици, на коју  дужност је ступио 23. маја 2014. године.    

Учесник је разних семинара и обука у организацији УСАИД-а и ОЕБС-а. Поседује 

сертификате за поступање у поступцима поводом признања кривице окривљеног, као и 

сертификате у вези породичних односа и жртава насиља у породици. Учесник је Програма 

боље доступности суда грађанима. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Сремској Митровици, 

Бранислав Трнинић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда 

у Сремској Митровици. 

 Рад кандидата Бранислава Трнинића је одлуком Комисије Вишег суда у Сремској 

Митровици за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, Основног суда 

у Старој Пазови и Основног суда у Шиду, за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. 

године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”. 

За кандидата Бранислава Трнинића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога,   Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Сремској Митровици, у којој је наведено име кандидата, 

оцена рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Бранислава Трнинића, судију Основног суда у Старој Пазови, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Сремској 

Митровици. 

 

36. Ружица Николић, судија Основног суда у Старој Пазови, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Старој Пазови. 

 

Ружица Николић је рођена 05. маја 1962. године у Старим Бановцима. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 18. децембра 1986. године. Правосудни 

испит је положила 18. децембра 1995. године. 

        Приправнички стаж у својству волонтера обавила је у Општинском суду у Старој 

Пазови у периоду од 1986-1988. године. У периоду од 18. фебруара 1988. године до 19. 

априла 1989. године радила је на пословима приправника, на радном месту референта за 

кадрове у предузећу ДП ,,Војводина“, Нова Пазова. Од 27. јуна 1989. године до 31. 

децембра 1989. године, обављала је послове правника у ПИК Сирмиум, Стара Пазова. На 
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радном месту самосталног референта за радне односе и дисциплинску одговорност 

радника у  предузећу ДП ,, Напредак“ Стара Пазова, била је запослена у периоду од 1 

јануара 1990. године до 25. јануара 1991. године. Радни однос на неодређено на радном 

месту директора у предузећу ДП ,, Ново Доба“ засновала је 28. јануара 1991. године које 

послове је обављала до 23. новембра 1999. године.  

          За судију Општинског суда у Старој Пазови изабрана је 24. новембра 1999. године, 

где је поступала по предметима у свим материјама. За председника Општинског суда у 

Старој Пазови изабрана је 3. априла 2006. године, коју функцију је обављала до 31. 

децембра 2009. године. Одлуком Високог савета судства  изабрана је на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Сремској Митровици, коју обавља почев од 01.јануара 2010. 

године, поступајући по парничним и ванпарничним предметима. На сталну судијску 

функцију у Основном суду у Старој Пазови изабрана је 1. јануара 2014. године. Одлуком 

Народне скупштине изабрана је за председника Основног суда у Старој Пазови, на коју  

дужност је ступила 23. маја 2014. године. 

Учесник је разних семинара и обука, поседује разне сертификате у вези 

породичних односа,  заштите и превенције од насиља у породици, форензичког третмана 

лица код насиља у породици, као и Закона о спречавању насиља у породици. Учесник је 

семинара у вези са  прањем новца и финансирањем тероризма, који сертификат поседује. 

Познаје рад на рачунару, говори енглески језик и руски језик. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Старој Старој Пазови, 

Ружица Николић је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Старој Пазови. 

 Рад кандидата Ружице Николић је Одлуком Kомисије Вишег суда у Сремској 

Митровици за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, Основног суда 

у Старој Пазови и Основног суда у Шиду , за период од 1. јула 2015. до 23. фебруара 2018. 

године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и ,,изузетно 

успешно обавља функцију председника суда.” 

За кандидата Ружицу Николић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,   

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Основног суда у Старој Пазови, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна 

оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Ружицу Николић, судију Основног суда у Старој Пазови, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Старој 

Пазови. 

 

37. Розалија Тумбас, судија Основног суда у Суботици, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Суботици.  

 

         Розалија Тумбас је рођена 16. јула 1958. године у Таванкуту. Правни факултет у 

Новом Саду завршила је 21. новембра 1981. године. Правосудни испит је положила 23. 

фебруара 1983. године. 

        Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Суботици у периоду од 13. 

јануара 1982. године до 5. јуна 1983. године. Радни однос на радном месту руководиоца 

опште службе у предузећу ,,Словин“ засновала је 6. јуна 1983. године. У периоду од 15. 

јануара 1985. године до 30. новембра 1992. године обављала је послове руководиоца 

опште службе у предузећу ,,Дунав-Тиса-Дунав“ Суботица.  
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         За судију Општинског суда у Суботици изабрана је 1. децембра 1992. године, где је 

поступала по предметима у грађанској материји и радним споровима, у периоду од 2003. 

године до 2005. године била је шеф парничног одељења, а у периоду од 2005. године 

поступала је по породичним предметима. Одлуком Високог савета судства  изабрана је на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Суботици, коју обавља почев од 1. јануара 

2010. године, где је обављала послове председника грађанског одељења. Од 18. априла 

2011. године до 2. јуна 2014. године обављала је послове вршиоца функције председника 

Основног суда у Суботици. Одлуком председника Врховног касационог суда од 2013. 

године изабрана је за члана радне групе за праћење примене програма решавања старих 

предмета у судовима у Републици Србији, док је  Одлуком председника Врховног 

касационог суда од 2014. године пратила Програм решавања старих предмета за основне 

суодве са подручја Апелационог суда у Новом Саду. Одлуком Народне скупштине 

изабрана је 23. маја 2014. године за председника Основног суда у Суботици, на коју  

дужност је ступила 03. јуна 2014. године.    

Учесник је разних обука и поседује сертификате у вези посебних знања из области 

права детета, сертификат у вези Основе права Европске уније за примену правосуђа за 

спровођење споразума о стабилизацији, као и разне сертификатe у вези медијације и 

посредовања. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Суботици, Тумбас Розалија 

је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Суботици. 

 Рад кандидата Тумбас Розалија је Одлуком Kомисије Вишег суда у Суботици за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Сенти и Основног суда у Суботици , за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 

2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  

За кандидата Тумбас Розалију Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,   

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Основног суда у Суботици, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна оцена 

и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Розалију Тумбас, судију Основног суда у Суботици, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Суботици. 

 

38. Светлана Игњатовић, судија Основног суда у Трстенику, предлаже  за избор 

председника Основног суда у Трстенику. 

 

Светлана Игњатовић је рођена 12. јануара 1969. године у Београду. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 23. септембра 1996. године. Правосудни 

испит је положила 25. фебруара 2000. године. 

        Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Трстенику, почев од 17. 

новембра 1997. године, где је и засновала након положеног правосудног стални радни 

однос на радном месту судијског помоћника 1. марта 2000. године. Звање вишег судијског 

помоћника стекла је 1. октобра 2002. године, а које послове је обављала до 16. марта 2005. 

године. 

          За судију Општинског суда у Трстенику изабрана је 17. марта 2005. године, где је 

поступала по предметима у грађанској материји и у предметима породичних спорова. 

Одлуком Високог савета судства  изабрана је на сталну судијску функцију у Основни суд 

у Крушевцу, коју обавља почев од 01.јануара 2010. године, где је била распоређена у 

грађанско одељење и поступала по предметима опште парнице и породичних спорова. Од 



 38 

1. јануара 2014. године распоређена је у Основни суд у Трстенику где обавља и послове 

вршиоца функције председника Основног суда у Трстенику и ради на пословима у 

Судској управи и реферату извршења кривичних санкција, поступа у првостепеној 

кривичној и грађанској материји. Одлуком Народне скупштине изабрана је за председника 

Основног суда у Трстенику, на коју дужност је ступила 4. јуна 2014. године. 

Поседује сертификате из области породичног права и сертификат из области права 

детета.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Трстенику, Светлана 

Игњатовић је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Трстенику. 

 Рад кандидата Светлане Игњатовић је Одлуком Kомисије Вишег суда у Крушевцу 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Брусу, Основног суда у Крушевцу и Основног суда у Трстенику, за 

период од 1. јула 2015. до 14. септембра 2018. године, вреднован оценом „изузетно 

успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника 

суда”.  

За кандидата Светлану Игњатовић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Трстенику, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Светлану Игњатовић, судију Основног суда у Трстенику, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Трстенику. 

 

39. Душан Живковић, судија Основног суда у Убу, предлаже  за избор председника 

Основног суда у Убу. 

 

         Душан Живковић је рођен 17. јула 1959. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 30. јуна 1983. године. Правосудни испит је положио 

24. децембра 1984. године. 

        Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Лајковцу у периоду од 19. 

септембра 1983. године до 30. маја 1985. године. За судију Општинског суда у Лајковцу 

изабран је 31. маја 1985. године. Функцију председника Општинског суда у Лајковцу 

обављао је у периоду од 1. новембра 1992. године до 31. јула 1997. године. За судију 

Окружног суда у Ваљеву изабран је 1. августа 1997. године, где је поступао по 

предметима у првостепеној кривичној материји до краја 1998. године, а затим као судија 

другостепеног грађанског одељења. У току 2002. године радио је као истражни судија, а 

од 2003. године до 2009. године поступао је у грађанској материји, у првостепеним 

парничним и ванпарничним преметима, у другом степену као председник другостепеног 

грађанског већа и као заменик председника грађанског одељења. Учествовао је у раду 

већа за радне спорове и већа за управне спорове и обављао послове дежурног истражног 

судије.  

 Одлуком Високог савета судства  изабран је на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Ваљеву, коју обавља почев од 01.јануара 2010. године, поступајући по 

грађанским предметима. 1. јануара 2014. године изабран је за судију Основног суда у Убу, 

где је обављао послове вршиоца функције председника суда. Одлуком Народне 

скупштине изабран је за председника Основног суда у Убу, на коју  дужност је ступио 23. 

маја 2014. године.    
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Поседује сертификате за поступање у споровима из породичних односа и у 

поступцима у вези са насиљем у породици, сертификате у вези са узбуњивањем, 

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

уније за припрему правосуђа за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању.   

Аутор је великог броја сентенци из свих области права које су објављивање у часописима 

судксе праксе. Има завршену обуку за медијатора и ментор је на Правосудној академији. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда  у Убу, Душан Живковић је 

добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Убу. 

 Рад кандидата Душана Живковића је Одлуком Kомисије  Вишег суда у Ваљеву за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Основног суда у Ваљеву, Основног суда у Мионици и Основног суда у Убу , за период од 

1. јула 2015. до 14. септембра 2018. године, ванредно вреднован оценом „изузетно 

успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника 

суда”.  

За кандидата Душана Живковића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога,   Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Убу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

 

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

да  Душана Живковића, судију Основног суда у Убу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Убу. 

 

40. Лазо Ђоковић, судија Основног суда у Ужицу, предлаже  за избор председника 

Основног суда у Ужицу. 

 

         Лазо Ђоковић је рођен 30. маја 1963. године у Новој Вароши. Правни факултет у 

Крагујевцу завршио је 20. марта 1991. године. Правосудни испит је положио 29. јун 1998. 

године. 

 Радни однос на радном месту референта за заступање засновао је 19. фебруара 

1992. године у предузећу ,,Јасеново“, Јасеново. У периоду од 11. јуна 1994. године до 31. 

децембра 1998. године обављао је послове инспектора за сузбијање привредног 

криминалитета, а након тога послове заменика командира у Полицијској станици. Радни 

однос на радном месту заменика јавног тужиоца засновао је 1. јануара 1999. године у 

Општинском тужилаштву Нова Варош. Послове начелника Одељења унутрашњих 

послова у Министарству унутрашњих послова обављао је у периоду од  20. августа 2001. 

године до 5. маја 2005. године. 

 За судију Општинског суда у Новој Вароши изабран је 6. маја 2005. године. 

Одлуком Високог савета судства изабран је на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Ужицу, коју обавља почев од 01.јануара 2010. године, поступајући по предметима 

кривичне материје.   

Учесник је разних семинара, обука и конференција. Носилац је сертификата у вези 

са породичним односима, у вези са правима детета, преступништву младих и поступању 

са малолетним учиниоцима. Носилац је сертификата у вези са Законом о спречавању 

насиља у породици. Поседује сертификат у вези са спровођењем истраге и сертификат у 

вези са форензичком анализом. Прошао је обуку за ментора. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Ужицу, Лазо Ђоковић је 

добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Ужицу. 



 40 

 Рад кандидата Лазе Ђоковића је Одлуком Kомисије  Вишег суда у Ужицу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Основног суда у Пожеги, Основног суда у Прибоју, Основног суда у Пријепољу и 

Основног суда у Ужицу, за период од 1. јула 2015. до 23. фебруара 2018. године, 

вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”. 

За кандидата Лазу Ђоковића Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога,   

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Основног суда у Ужицу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна оцена и 

исту је доставила Високом савету судства. 

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

да  Лазу Ђоковића, судију Основног суда у Ужицу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Ужицу. 

 

41. Наташа Лазовић, судија Основног суда у Чачку, предлаже за избор председника 

Основног суда у Чачку. 

 

Наташа Лазовић је рођена 01.07.1962. године у Чачку. Правосудни испит је 

положила 21.01.1987. године.  

Радни однос у оквиру адвокатске канцеларије у својству адвокатског приправника 

засновала је 01.11.1985. године који је трајао све до 01.01.1987. године. 

Након положеног правосудног испита, дана 22.01.1987. године примљена је у 

Општински суд у Чачку на радном месту стручног сарадника и била на том радном месту 

до 30.05.1994. године. Као стручни сарадних радила је на изради нацрта судских одлука у 

парничној и кривичној материји. За време док је била сарадник, обављала је и функцију 

секретара суда, а једно време радила је и као руководилац заједничких служби за 

правосудне органе. 

За судију Општинског суда у Чачку изабрана је 01.06.1994. године и ту фунцкију је 

вршила до 31.12.2009. године. У том периоду, одређено време је радила и као истражни 

судија, након чега је поступала као судећи судија у кривичној материји. 

Након оснивања Основног суда у Чачку, изабрана је за судију овог суда и то у 

периоду од 16.12.2009. године до 31.12.2013. године. За времем док је била судија, била је 

и председник кривичног одељења, а у периоду од 2010. до 01.10.2013. године обављала је 

функцију заменика вршиоца функције председника Основног суда у Чачку у области 

кривичног права. 

 Стекла је звање „специјалиста у области кривичног права“. 

За вршиоца функције председника Основног суда у Чачку постављена је 

01.01.2014. године коју је обављала до 22.05.2014. године. Дана 23.05.2014. године 

изабрана је на функцију председника Основног суда у Чачку. Поред ове функције, Наташа 

Лазовић је и судја за претходни поступак, председник КВ већа, ради по ИК предметима и 

ангажована је у оставинској материји. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Чачку, Наташа Лазовић је 

добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Чачку. 

 Рад кандидата Наташе Лазовић је Одлуком Kомисијe Вишег суда у Чачку за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и Основног суда у Чачку, 

за период од 01.07.2015. до 30.06.2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  
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За кандидата Наташу Лазовић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Чачку, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да  

Наташу Лазовић, судију Основног суда у Чачку, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Чачку. 

 

42. Милорад Малетић, судија Основног суда у Шапцу, предлаже за избор 

председника Основног суда у Шапцу. 

 

Милорад Малетић је рођен 12.04.1959. године у Богатићу. Правосудни испит је 

положио 01.10.1985. године. 

        Радни однос засновао је први пут 13.06.1984. године у Општинском суду у Богатићу у 

својству судијског приправника који је обављао до 12.09.1985. године. 

 За судију  Општинског суда у Богатићу изабран је 01.04.1986. године. Одлуком 

Високог савета судства од 10.12.2012. године изабран  је за судију  Основног суда у 

Шапцу. 

 Одлуком Високог савета судства од 15.06.2013. године постављен је за вршиоца 

функције председника Основног суда у Шапцу. Дана 28.05.2014. године изабран је на 

функцију председника Основног суда у Шапцу. 

 У периоду од 23.01.2007. до 28.01.2007 похађао је „Обуку за права детета у 

породичним односима“, након које је добио сертификат. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Шапцу, Милорад Малетић 

је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног  суда у Шапцу. 

 Рад кандидата Милорад Малетића је Одлуком Kомисије Вишег суда у Шапцу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Лозници и Основног суда у Шапцу, за период од 01.07.2015. до 

23.02.2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља функцију председника 

суда”.  

За кандидата Милорада Малетића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника  Основног суда у Шапцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.     

Високи савет судства, на седници одржној 08.10.2019. године, донео је одлуку да  

Милорада Малетића, судију Основног суда у Шапцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Шапцу.   

 

43. Марица Миловановић, судија Прекршајног суда у Аранђеловцу, предлаже за 

избор председника Прекршајног суда у Аранђеловцу. 

 

Марица Миловановић је рођена 17.10.1960. године у Београду. Правосудни испит 

је положила 23.12.1986. године. 

Као приправник Општинског суда у Тополи почела је да ради 01.10.1985. године и 

на том месту је била све до 22.12.1986. године. 

За судију за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Тополи је изабрана 

01.01.1987. године и ту дужност је обављала до 31.12.2009. године. 
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За судију Прекршајног суда у Аранђеловцу је изабрана 01.01.2010. године на 

период од 3 године. 

За судију са сталном судијском функцијом Прекршајног суда у Аранђеловцу је 

изабрана 01.01.2013. године. Дана 23.05.2014. године  је изабрана за председника 

Прекршајног суда у Аранђеловцу. 

 Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Аранђеловцу, 

Миловановић Марица је добила позитивно мишљење за избор за председника 

Прекршајног суда у Аранђеловцу. 

 Рад кандидата Миловановић Марице је Одлуком Kомисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, 

Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у 

Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног 

суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, 

Прекршајног суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, 

Прекршајног суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу за 

период од 01.07.2015. до 30.06.2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. 

За кандидата Миловановић Марицу Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника  Прекршајног суда у Аранђеловцу, у којој је наведено име кандидата, оцена 

рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.     

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да  

Марицу Миловановић, судију Прекршајног суда у Аранђеловцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у 

Аранђеловцу. 

 

44. Оливера Урошев, судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци, предлаже за 

избор председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци. 

 

Оливера Урошев је рођена 01.01.1971. године у Ужицу. Правосудни испит је 

положила 29.05.1997. године. 

Као приправник Општинског суда у Новом Саду почела је да ради 01.04.1995. 

године и на том месту је била све до 31.03.1997. године. 

За судију Општинског органа за прекршаје у Бачкој Паланци је изабрана 

02.02.1998. године и ту дужност је обављала до 31.12.2009. године. 

За судију Прекршајног суда у Бачкој Паланци је изабрана 01.01.2010. године на 

период од 3 године. 

За судију са сталном судијском функцијом Прекршајног суда у Бачкој Паланци је 

изабрана 01.01.2013. године и ту функцију и данас обавља. 

Заменик је председника суда и руководилац судске праксе. 

 Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Урошев 

Оливера је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Бачкој Паланци. 

 Рад кандидата Урошев Оливере је Одлуком Kомисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и председника 

Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, Прекршајног суда у 

Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног 
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суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, Прекршајног суда 

у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног суда у Лозници и 

Прекршајног суда у Шапцу, за период од 01.07.2015. до 30.06.2018. године, вреднован 

оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”. 

За кандидата Урошев Оливеру Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника  Прекршајног суда у Бачкој Паланци, у којој је наведено име кандидата, 

оцена рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.     

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да  

Оливеру Урошев, судију Прекршајног суда у Бачкој Паланци, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Бачкој 

Паланци. 

 

45.  Снежана Башић, судија Прекршајног суда у Бечеју, предлаже се за избор 

председника Прекршајног суда у Бечеју. 

 

Башић Снежана је рођена 03.01.1974. године у Сенти. Правосудни испитје 

положила 26.03.2002. године. 

Од  01.12.1999. године радила је  као приправник у Општинском суду у Бечеју до 

25.03.2002. године. Након положеног правосудног испита постаје стручни сарадник у 

Општинском суду у Бечеју где ради до 18.06.2003. године. Судија за прекршаје 

Општинског органа за прекршаје у Бечеју постаје 19.06.2003. године  и ту дужност 

обављала је  до 30.12.2009. године. 

На  судијску функцију у Прекршајном суду у Бечеју изабрана је 01.01.2010. године 

на период од 3 године, а од 01.01.2013. године изабрана је на сталну судијску функцију.  

За председника Прекршајног суда у Бечеју изабрана је дана 26.05.2014. године. 

Поседује сертификат за судију медијатора.  

 Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Бечеју, Башић Снежана 

је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у Бечеју. 

 Рад кандидата Башић Снежане је Одлуком Kомисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и председника 

Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, Прекршајног суда у 

Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног 

суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, Прекршајног суда 

у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног суда у Лозници и 

Прекршајног суда у Шапцу, за период од 01.07.2015. до 30.06.2018. године, вреднован 

оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља 

функцију председника суда”. 

За кандидата Башић Снежану Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника  Прекршајног суда у Бечеју, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.     

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да  

Башић Снежану, судију Прекршајног суда у Бечеју, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Бечеју. 
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46. Зоран Стефановић, судија Прекршајног суда у Ваљеву предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Ваљеву 

 

Зоран Стефановић је рођен 11.07.1967. године у Ваљеву. Правосудни испит је 

положио 01.07.1995. године.  

Након положеног правосудног испита засновао је радни однос у Окружном суду у 

Ваљеву, као судијски сарадник где је радио до 28.02.1997. године, када је 01.03.1997. 

године изабран за судију Општинског органа за прекршаје у Ваљеву.  

Изабран је за судију Прекршајног суда у Ваљеву од 01.01.2010. године на период 

од три године. Од тада је  постављен  за вршиоца функције председника Прекршајног суда 

у Ваљеву. На сталну судијску функцију изабран је од 01.01.2013. године. 

 Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23.05.2014. године изабран је  

за председника Прекршајног суда у Ваљеву. 

У сарадњи са Правосудном академијом у априлу месецу 2019. године организовао 

је семинар поводом Закона о спречавању насиља у породици  за судије Прекршајног суда 

у Ваљеву ради стицања потребних лиценци и сертификата за поступање у наведеним 

областима. Учествовао је у обукама из прекршајног права организованим од стране 

USAID-а. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Ваљеву Зоран 

Стефановић је добио позитивно мишљење за избор за за председника Прекршајног суда у 

Ваљеву. 

Рад кандидата Зорана Стефановића је Одлуком Комисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивања оцена рада судија и председника 

Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, Прекршајног суда у Вршцу, 

Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда у Младеновцу, Прекршајног суда у 

Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву и Прекршајног суда у Смедереву за период од 

01.07.2015. године  до 30.06.2018. године вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“ и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“. 

За кандидата Зорана Стефановића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Ваљеву, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да 

Зорана Стефановића, судију Прекршајног суда у Ваљеву предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Ваљеву. 

 

47. Драган Станковић, судија  Прекршајног суда у Врању предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Врању 

 

Драган Станковић је рођен 09.10.1968. године у Врању. Правосудни испит је 

положио 23.12.1997. године.  

Након положеног правосудног испита изабран је за судију Општинског органа за 

прекршаје у Врању од 23.12.1997. године, а решењем председника Већа за прекршаје у 

Лесковцу од 03.06.2009. године упућен је у Општински орган за прекршаје у Трговишту 

где је као једини судија вршио непосредно дужност старешине органа. 

 За судију Прекршајног суда у Врању изабран је 01.01.2010. године на период од 

три године.  Од тада је и вршилац функције председника Прекршајног суда у Врању. Од 

01.01.2013. године обавља сталну судијску функцију у том суду.  
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 Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23.05.2014. године изабран за 

председника Прекршајног суда у Врању. 

Учествовао је на семинарима за стручно усавршавање организованим од стране 

Удружења судија прекршајних судова и Министарства правде, поседује сертификате 

којима се потврђују стечена знања. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Врању Драган 

Станковић је добио позитивно мишљење за избор за за председника Прекршајног суда у 

Врању. 

Рад кандидата Драгана Станковића је Одлуком Комисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивања оцена рада судија и председника 

Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, Прекршајног суда у Лесковцу, 

Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, Прекршајног суда у Пироту, 

Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у Прокупљу, за период од 01.07.2015. 

године  до 23.02.2018. године вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију“ и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“. 

За кандидата Драгана Станковића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Врању, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да 

Драгана Станковића, судију Прекршајног суда у Врању предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Врању. 

 

48. Мила Вејин, судија Прекршајног суда у Вршцу, предлаже за избор председника 

Прекршајног суда у Вршцу. 

 

Мила Вејин је рођена 14.02.1962. године у Сарајеву. Правосудни испит положила је 

26.03.1987. године.  

Након положеног правосудног испита, примљена је у СОУР Унионинвест 

Сарајево, где је до 01.11.1987. године радила на радном месту правник, а потом је 

засновала радни однос у СО Нови град Сарајево као правник, где је радила до 30.04.1992. 

године. У периоду од 29.09.1997. године до 14.01.1998. године радила је као секретар у 

Народном позоришту Стерија у Вршцу. 

За судију Општинског органа за прекршаје у Вршцу изабрана је 15.01.1998. године. 

Од 01.01.2010. је изабрана за судију Прекршајног суда у Вршцу на период од три године,  

а од 01.01.2013. године изабрана на сталну судијску функцију.  

Од 04.01.2010. године обавља функцију заменика председника Прекршајног суда у 

Вршцу, док последњих пет година суди у Прекршајном суду у Вршцу, одељење 

Пландиште са једним судећим даном у седмици. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Вршцу, Мила Вејин је 

добила позитивно мишљење за избор за за председника Прекршајног суда у Вршцу. 

Рад кандидата Миле Вејин је Одлуком Комисије Прекршајног апелационог суда за 

спровођење поступка вредновања и утврђивања оцена рада судија и председника 

Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, Прекршајног суда у Вршцу, 

Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда у Младеновцу, Прекршајног суда у 

Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву и Прекршајног суда у Смедереву, за период од 

01.07.2015. године  до 30.06.2018. године вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. 
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За кандидата Милу Вејин Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Прекршајног суда у Вршцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна оцена 

и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да 

Милу Вејин, судију Прекршајног суда у Вршцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Вршцу. 

 

49. Мила Лазаревић, судија Прекршајног суда у Горњем Милановцу предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Горњем Милановцу. 

 

Мила Лазаревић је рођена 03.09.1957. године у Горњем Милановцу. Правосудни 

испит је положила 24.11.1997. године.  

Након положеног правосудног испита засновала је радни однос у Општинској 

управи општине Горњи Милановац, где је радила до 20.01.2002. године, као самостални 

стручни сарадник на пословима издавања дозвола за рад приватним предузтницима.  

За судију Општинског органа за прекршаје у Горњем Милановцу изабрана је 

21.02.2002. године. Након оснивања Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Одлуком 

Народне скупштине Републике Србије од 29.12.2009. године изабрана је први пут за 

судију, а Одлуком Високог савета судства изабрана је на сталну судијску функцију од 

29.12.2012. године. Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23.05.2014. године 

изабрана је за председника Прекршајног суда у Горњем Милановцу.   

Похађала је семинар „Слобода приступа информацијама од јавног значаја“ 

организован  од стране Београдског центра за људска права. Учествовала је на стручним 

саветовањима огранизованим од стране Врховног касационог суда Републике Србије, 

Правосудне академије, USAID- и Удружења судија прекршајних судова Републике 

Србије. Поседује сертификат издат од стране Правосудног центра за обуку и стручно 

усавршавање које се односи на примену правила саобраћаја – парадокси у примени Закона 

о основама безбедности саобраћаја на путевима. Такође, поседује сертификат издат од 

стране Павосудне академије за стечена посебна знања из области примене Закона о 

заштити узбуњивача и сертификат издат од стране Правосудне акадмеије за 

специјализовану обуку према програму Правосудне акадмеије за спречавање насиља у 

породици. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Горњем Милановцу 

Мила Лазаревић је добила позитивно мишљење за избор за за председника Прекршајног 

суда у Горњем Милановцу. 

Рад кандидата Миле Лазаревић је Одлуком Комисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивања оцена рада судија и председника 

Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног 

суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, 

Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног суда у 

Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног 

суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног 

суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу, за период од 

01.07.2015. године  до 30.06.2018. године вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“ и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“. 

За кандидата Милу Лазаревић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 
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тога Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Горњем Милановцу, у којој је наведено име кандидата, 

оцена рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да 

Милу Лазаревић, судију Прекршајног суда у Горњем Милановцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Горњем 

Милановцу. 

 

50. Жељка Петровић, судија Прекршајног суда у Зајечару, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Зајечару. 

Петровић Жељка је рођена 11.11.1961 године у Винковцима. Правосудни испит је 

положила 1989. године. 

Била је  саветник у Општинском суду у Сокобањи  од 24.04.1989. године до 

31.01.1990. године. 

Радила је као адвокат у периоду од 01.05.1990. године до 31.12.1994. године.  

У Скупштини општине Сокобања радила је као Општински правобранилац од 

01.01.1995. године до 16.02.1998. године. 

Радила је као судија  у Општинском органу за прекршаје од 17.02.1998. године до 

31.12.2009. године. 

За судију Прекршајног суда у Зајечару је изабрана 01.01.2010. године на период од 

три године. Функцију вршиоца дужности председника Прекршајног суда у Зајечару је 

вршила од 01.01.2011. године. На  сталну судијску функцију у  Прекршајном суду у 

Зајечару изабрана је 01.01.2013. године. 

За председника Прекршајног суда у Зајечару изабрана је 24.05.2014. године.   

 Учесник је конференције “Изазов развоја и очувања снажних и правичних судова у 

ери несигурности“  у организацији Међународне асоцијације за правосудну управу у Хагу. 

 Рад кандидата Петровић Жељке је Одлуком Kомисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, Прекршајног суда у Лесковцу, 

Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, Прекршајног суда у Пироту, 

Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у Прокупљу, за период од 01.07.2015. до 

30.06.2018. године, вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију”. 

За кандидата Петровић Жељку Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника  Прекршајног суда у Зајечару, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.     

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да  

Петровић Жељка, судију Прекршајног суда у Зајечару, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Зајечару. 

 

51.  Мирјана Истрат,  судија Прекршајног суда у Зрењанину, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Зрењанину. 

Истрат Мирјана је рођена 22. маја 1958. године у Зрењанину. Правосудни испит је 

положила 27.09.1994. године.  

Од 01.01. 1987. године па све до 17.03.1996. године је била руководилац 

опште,правне и кадровске службе у ДП „Саобраћај и транспорт“ у саставу ИПК „Серво 

Михаљ“ у Зрењанину. 
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Судија Општинског органа за прекршаје  у Зрењанину  била је од марта 1996. 

године до 01.01. 2010. године. 

За судију Прекршајног суда у Зрењанину изабрана је 01.01.2010. године и ту 

фунцкију је вршила наредне 3 године до 31.12.2012. године.  

За судију на сталној судијској функцији Прекршајног суда у Зрењанину изабрана је 

01.01.2013. године. 

 За председника Прекршајног суда у Зрењанину изабрана је 26.05.2014. године. 

 Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Зрењанину, Истрат 

Мирјана је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Зрењанину. 

 Рад кандидата Истрат Мирјане је Одлуком Kомисије Прекршајног Апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, Прекршајног суда у 

Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног 

суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, Прекршајног суда 

у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног суда у Лозници и 

Прекршајног суда у Шапцу, за период од 01.07.2015. до 30.06.2018. године, вреднован 

оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља 

функцију председника суда”.  

За кандидата Истрат Мирјану Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Зрењанину, у којој је наведено име кандидата, оцена 

рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да  

Истрат Мирјану, судију Прекршајног суда у Зрењанину, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Зрењанину.   

 

52. Нада Пандуров, судија  Прекршајног суда у Кикинди, предлаже се за избор 

председника Прекршајног суда у Кикинди 

 

Нада Пандуров је рођена 19.03.1958. године у Кикинди. Правосудни испит је 

положила 30.05.1985. године.  

За судију Општинског органа за прекршаје у Кикинди изабрана је 25.04.1988. 

године, док је у периоду од 07.09.2007. године до 31.12.2009. године обављала дужност 

Старешине општинског ограна за прекршаје у Кикинди, а након оснивања Прекршајног 

суда у Кикинди изабрана је за судију тога суда на период од три године. Одлуком Високог 

савета судства постављена је за вршиоца функције председника Прекршајног суда у 

Кикинди од 01.01.2010. године. Од 01.01.2013. године је судија на сталној судијском 

функцији у том суду. Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23.05.2014. 

године изабрана је за председника Прекршајног суда у Кикинди. 

Похађала је обуке организоване од стране Правосудне академије и Удружења 

судија прекршајних судова.  

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Кикинди, Нада 

Пандуров је добила позитивно мишљење за избор за за председника Прекршајног суда у 

Кикинди. 

Рад кандидата Наде Пандуров је Одлуком Комисије Прекршајног апелационог суда 

за спровођење поступка вредновања и утврђивања оцена рада судија и председника 

Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, Прекршајног суда у 
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Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног 

суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, Прекршајног суда 

у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног суда у Лозници и 

Прекршајног суда у Шапцу, за период од 01.07.2015. године  до 30.06.2018. године 

вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“ и „изузетно успешно 

обавља функцију председника суда“. 

За кандидата Наду Пандуров Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Прекршајног суда у Кикинди, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна 

оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да 

Наду Пандуров, судију Прекршајног суда у Кикинди, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Кикинди. 

  

53. Марија Бажалац, судија Прекршајног суда у Краљеву предлаже се за избор 

председника Прекршајног суда у Краљеву. 

 

Марија Бажалац рођена је 08.05.1963 у Краљеву. Правосудни испит је положила 

31.05.1993. године. 

Од 01.06.1992. године до 30.05.1993. године запослена је у Општинском суду у 

Краљеву као судијски сарадник. 

Изабрана је  за судију Општинског суда у Трстенику 1995. године, а 1998. године 

изабрана је за председника Општинског суда у Краљеву, коју дужност је обављала до 

2001. године.  Судија Општинског суда у Краљеву је до 2009. године. Године 2010. 

изабрана је за судију Прекршајног суда у Краљеву, а од 2014. године је изабрана за 

председника тога суда. 

Као председник Прекршајног суда у Краљеву у октобру 2016. године, на годишњем 

саветовању свих судова у Републици Србији, добија признање од Врховног Касационог 

суда, које је додељено Прекршајном суду у Краљеву за допринос, унапређење, ефикасност 

и квалитет судског система Републике Србије у 2016. години.       

Рад кандидата Марије Бажалац је одлуком Kомисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног 

суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, 

Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног суда у 

Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног 

суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног 

суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу, за период од 

01.07.2015. године до 30.06.2018.године вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“ и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“. 

  За кандидата Марију Бажалац Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада  и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Краљеву, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржној 08.10.2019. године, донео је одлуку да 

Марију Бажалац, судију Прекршајног суда у Краљеву, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Краљеву. 
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54. Милица Живојиновић, судија  Прекршајног суда у Лазаревцу, предлаже се за 

избор за председника Прекршајног суда у Лазаревцу. 

 

Милица Живојиновић је  рођена 09.04.1956. године у Лазаревцу. Правосудни испит 

положила је 23.02.1998. године. 

Након положеног правосудног испита, за вршиоца дужности старешине 

Општинског органа за прекршаје у Лазаревцу, именована је у фебруару 2003. године. 

Решењем Владе Републике Србије од 19.06.2003. године именована је за старешину 

Општинског органа за прекршаје  у Лазаревцу. По истеку мандата, а од 19.06.2007.године 

је поново одређена за вршиоца дужности старешине. На месту вршиоца дужности 

старешине Општинског органа за прекршаје у Лазаревцу је била до 31.12.2009. године. 

Одлуком о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне 

надлежности Републике Србије од 29.12.2009. године, Народна скупштина Републике 

Србије је судију Милицу Живојиновић изабрала за судију Прекршајног суда у Лазаревцу. 

Одлуком Високог Савета Судства од 30.12.2009. године постављена је за вршиоца 

функције председника Прекршајног суда у Лазаревцу, до избора председника тог суда. 

Од 01.01.2013. године је на сталној судијској функцији у том суду. 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије дана 23.05.2014. године изабрана 

је за председника Прекршајног суда у Лазаревцу на петогодишњи мандат.   

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Лазаревцу, Милица 

Живојиновић је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Лазаревцу. 

Рад кандидата Милице Живојиновић је одлуком Комисијe Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, Прекршајног суда 

у Вршцу, Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда у Младеновцу, Прекршајног 

суда у Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву и Прекршајног суда у Смедереву, за 

период 01.07.2015. године до 30.06.2018. године вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“ и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“. 

За кандидата Милицу Живојиновић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Лазаревцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада 

и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржној 08.10.2019. године, донео је одлуку да 

Милицу Живојиновић, судију Прекршајног суда у Лазаревцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Лазаревцу. 

 

55. Бранислав Ђорђевић, судија Прекршајног суда у Лесковцу предлаже се за избор 

председника Прекршајног суда у Лесковцу. 

 

Бранислав Ђорђевић рођен је 25.06.1961. године у Лесковцу. Правосудни испит 

положио је 25.10.1999. године. 

У периоду од 10.01.2000. године до 08.02.2003. године обављао је послове стручног 

сарадника у Општинском суду у Лесковцу. 

Дана 07.02.2003. године решењем Скупштине Општине Лесковац именован је за 

Општинског јавног правобраниоца. 
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За судију Општинског органа за прекршаје у Лесковцу именован је 15.02.2003. 

године, а на дужност је ступио 01.03.2003. године коју је обављао до 31.12.2009. године.  

Дана 31.12.2009.године изабран је од стране Народне скупштине Републике Србије 

за судију Прекршајног суда у Лесковцу, на период од три године.  Од 01.01.2013. године је 

судија на сталној судијској функцији у том суду.   

За председника Прекршајног суда у Лесковцу изабран је 23.05.2014. године. 

Учесник је великог броја семинара, саветовања, обука, радионица и других облика 

усавршавања у организацији Министарства правде, Правосудне академије, Удружења 

судија за прекршаје. С тим у вези, поседује сертификате којима се потврђују посебна 

знања из области прекршаја.  

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Лесковцу, Бранислав 

Ђорђевић је добио позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Лесковцу. 

Рад кандидата Бранислава Ђорђевића је Одлуком Комисијe Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, Прекршајног суда 

у Лесковцу, Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, Прекршајног суда у 

Пироту, Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у Прокупљу, за период од 

01.07.2015. године до 30.06.2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“ и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“. 

За кандидата Бранислава Ђорђевића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Лесковцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада 

и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да  

Бранислава Ђорђевића, судију Прекршајног суда у Лесковцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Лесковцу. 

 

56. Драган Пешић, судија Прекршајног суда у Младеновцу предлаже се за избор 

председника Прекршајног суда у Младеновцу. 

 

Драган Пешић је рођен 22.09.1958. године у Дечанима. Правосудни испит положио 

је 15.12.1988. године.  

Одлуком Скупштине Општине Дечани 13.5.1985. године именован је за судију 

Општинског суда за прекршаје у Дечанима. Непосредно по именовању за судију за 

прекршају пред Комисијом Покрајинског секретеријата за правосуђе и управу положио је 

испит за судију за прекршаје 1986. године. 

Дана 14.10.1988. године именован је за председника Општинског суда за прекршаје 

у Дечанима одлуком Скупштине Општине Дечани, на којој дужности  је  као судија и као 

председник Општинског суда за прекршаје  остао до 30.06.1989. године. 

Од 06.10.1990. године до 23.03.1994. године радио је на пословима и радним 

задацима директора општег и правног сектора уз обавезу заступања пред судовима у ЈП 

„Електропромет „ Приштина, део предузећа Електродистрибуција Ђаковица. 

Решењем Владе Републике Србије  од дана 08.12.1993 године именован је за 

старешину Општинског органа за прекршаје у Дечанима. На дужност је ступио 23.03.1994. 

године након полагања заклетве. На исту функцију је поново изабран дана 25.12.1997. 

године решењем Владе Републике Србије. 
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Дана 27.12.2001. године решењем Владе Републике Србије  именован је за судију 

за прекршаје у Општинском органу за прекршаје у Дечанима. 

14.10.2002. године привремено је упућен у Општински орган за прекршаје у 

Младеновцу за период од 15.10.2002. године до 15.01.2003. године. Такође је дана 

30.12.2002. привремено упућен у Општински орган за прекршаје у Младеновцу за период 

од 16.01.2003.године до 16.04.2003. године. 

Дана 14.02.2003.године именован је за судију Општинског органа за прекршаје у 

Младеновцу. 

Одлуком о избору судија за трогодишњи мандат у судовима опште и посебне 

надлежности  биран је за судију Прекршајног суда у Младеновцу од 01.01.2010. године, на 

трогодишњи мандат.   Од 01.01.2013. године биран је на сталну судијску функцију. 

Рад кандидата Драгана Пешића је одлуком Комисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, Прекршајног суда 

у Вршцу, Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда у Младеновцу, Прекршајног 

суда у Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву и  Прекршајног суда у Смедереву за 

период 01.07.2015. године до 30.06.2018. године вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“.  

За кандидата Драгана Пешића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Младеновцу, у којој је наведено име кандидата, оцена 

рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржној 08.10.2019. године, донео је одлуку да 

Драгана Пешића, судију Прекршајног суда у Младеновцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Младеновцу. 

 

57. Рубина Друштинац, судија Прекршајног суда у Новом Пазару, предлаже се за 

избор председника Прекршајног суда у Новом Пазару. 

 

Друштинац Рубина је рођена 05.04.1962. године у Новом Пазару. Правосудни 

испит је положила 03.10.1997. године. 

Посао стручног сарадника у Општинском органу за прекршаје Нови Пазар је  

обављала од  05.11.1997. године до 24.12.1997. године када је изабрана за судију 

Општинског органа за прекршаје Нови Пазар где је судијску дужност обављала до 

29.12.2009. године. 

За судију Прекршајног суда у Новом Пазару изабрана је први пут 01.01.2010. 

године на период од 3 године. Након тога је за судију на сталној судијској функцији 

Прекршајног суда у Новом Пазару изабрана 01.01.2013. године. 

 Дана 23.05.2014. године  је изабрана за председника Прекршајног суда у Новом 

Пазару. 

 Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Новом Пазару, 

Друштинац Рубина је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног 

суда у Новом Пазару. 

 Рад кандидата Друштинац Рубине је Одлуком Kомисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног 

суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, 

Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног суда у 
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Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног 

суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног 

суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу, за период од 

01.07.2015. до 30.06.2018. године, вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. 

За кандидата Друштинац Рубину Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника  Прекршајног суда у Новом Пазару, у којој је наведено име кандидата, оцена 

рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.     

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да  

Друштинац Рубину, судију Прекршајног суда у Новом Пазару, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Новом 

Пазару. 

 

58. Недељко Бодирога, судија Прекршајног суда у Параћину предлаже се за избор 

за председника Прекршајног суда у Параћину. 

 

Недељко Бодирога је рођен 13.08.1961. године у селу Веленићи.  Правосудни испит 

је положио 11.11.1997. године. 

Након положеног испита за судију за прекршаје, дана 09.10.1996. године именован 

је за судију у Општинском органу за прекршаје у Параћину. Дужност судије за прекршаје 

је обављао до 10.11.1997. године. 

Након положеног правосудног испита наставља да обавља дужности судије за 

прекршаје у Општинском органу за прекршаје у Параћину у периоду од 11.11.1997. 

године до 31.12.2009. године.  

Решењем Владе Републике Србије од 22.10.2004. године други пут је именован за 

судију Општинског органа за прекршаје у Параћину.  

Одлуком Народне скупштине Републике Србије о избору судија на трогодишњи 

мандат у судовима опште и посебне надлежности од 29.12.2009.године изабран је за 

судију у Прекршајном суду у Параћину, а Одлуком Високог Савета Судства  о избору 

судија на сталну судијску функцију од 28.12.2012. године изабран је за судију у истом 

суду.  

Одлуком Високог савета судства од 30.12.2009. године постављен је за вршиоца 

функције председника Прекршајног суда у Параћину, коју је вршио до Одлуке Народне 

скупштине Републике Србије о избору председника прекршајних судова од 23.05.2014. 

године, када је изабран за председника Прекршајног суда у Параћину.   

 Аутор је стручних радова „Спорне одредбе Закона о јавном реду и миру“ и 

,,Систем заштитних мера у новом Закону о прекршајима“. Похађао је бројне тренинге,  

конференције и семинаре међу којима су најзначајнији „Тренинг за тренере и стручне 

предаваче“ у оквиру пројекта „Јачање Прекршајног система и судова за прекршаје у 

Србији“. У оквиру истог пројекта похађао је и семинар о Савету Европе, Европском суду 

за људска права и Европској конвенцији о људским правима. Полазник је и семинара о 

насиљу у породици и малолетничкој деликвенцији. Као део свог стручног усавршавања 

завршио је и обуку у оквиру пројекта „Обука професионалаца за превенцију и заштиту 

деце од занемаривања и злостављања“. 

Рад кандидата Недељка Бодироге је одлуком Kомисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног 
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суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, 

Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног суда у 

Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног 

суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног 

суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу, за период 

01.05.2015. године до 30.06.2018. године вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“ и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“. 

За кандидата Недељка Бодирогу Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда Параћину, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржној 08.10.2019. године, донео је одлуку да 

Недељка Бодирогу, судију Прекршајног суда у Параћину, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Параћину. 

 

59. Милко Станков, судија Прекршајног суда у Пироту, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Пироту. 

 

Станков Милко је рођен 07.02.1960. године у Димитровграду. Правосудни испит је 

положио 30.05.1989. године.  

 Као приправник Општинског суда у Димитровграду је почео да ради 20.11.1987. 

године па све до 31.12.1988. године. 

 Изабран је за судију за прекршаје Органа управе СО Димитровград 06.04.1990. 

године и ту дужност  је обављао до 31.12.2009. године. 

 Изабран је за судију Прекршајног суда у Пироту дана 01.01.2010. године на период 

од 3 године,  до 01.01.2013. године. 

 За судију са сталном судијском функцијом Прекршајног суда у Пироту изабран је 

02.01.2013. године и ову функцију обавља и данас. 

 Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Пироту, Станков Милко 

је добио позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у Пироту. 

 Рад кандидата Станков Милка је Одлуком Kомисије Прекршајног Апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, Прекршајног суда у Лесковцу, 

Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, Прекршајног суда у Пироту, 

Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у Прокупљу, за период од 01.07.2015. до 

30.06.2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.  

За кандидата Станков Милка Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога, 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Прекршајног суда у Пироту, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна 

оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да  

Станков Милка, судију Прекршајног суда у Пироту, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Пироту.   

 

60. Славица Петровић, судија Прекршајног суда у Пожаревцу, предлаже се за избор 

председника Прекршајног суда у Пожаревцу. 
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Петровић Славица је рођена 11.02.1960. године у Пожаревцу. Правосудни испит је 

положила 25.06.1991. године. 

 Од 01.07.1997. године радила је као стручни сарадник у Општинском органу за 

прекршаје Пожаревац где је 25.12.1997. године, изабрана за судију за прекршаје. Као 

судија за прекршаје радила је до 01.10.2000. године. Након тога је радила као адвокат до 

15.01.2002. године, када је поново изабрана за судију за прекршаје и старешину органа где 

је радила до 31.12.2009. године.  

 Први пут је изабрана на судијску функцију на период од три године 01.01.2010. 

године у Прекршајни суд у Пожаревцу, а од 01.01.2013. године изабрана је на сталну 

судијску функцију у истом суду. 

 За вршиоца функције председника Прекршаног суда у Пожаревцу изабрана је 

01.01.2010. године и ту функцију је обављала до 22.05.2013. године.  

 За председника Прекршајног суда у Пожаревцу изабрана је 06.06.2014. године.   

Учесница је многих семинара, конференција, саветовања, обука о чему поседује 

сертификате.   

 Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Пожаревцу, Петровић 

Славица је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Пожаревцу. 

 Рад кандидата Петровић Славице је Одлуком Kомисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног 

суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, 

Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног суда у 

Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног 

суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног 

суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у, за период од 

01.07.2015. до 30.06.2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. 

За кандидата Петровић Славицу Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника  Прекршајног суда у Пожаревцу, у којој је наведено име кандидата, оцена 

рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.     

Високи савет судства, на седници одржаној 08.10.2019. године, донео је одлуку да  

Петровић Славицу, судију Прекршајног суда у Пожаревцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у 

Пожаревцу. 

 

61. Горица Весовић, судија  Прекршајног суда у Пожеги предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Пожеги. 

 

Горица Весовић је рођена 19. децембра 1959. године у Пљевљима. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 02. новембра 1982. године. Правосудни 

испит је положила 28. јуна 1990. године. 

         Дана 18. маја 1987. године именована је за  судију  Општинског органа за 

прекршаје у Пожеги. Дана 01.01.2010. године изабрана је за судију Прекршајног суда у 

Пожеги, а поступала је као и  заменик в.ф. председника суда. Одлуком Високог савета 

судства од 28. маја 2013. године постављена је за вршиоца функције председника 
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Прекршајног суда у Пожеги. Одлуком Народне скупштине Републике Србије донетој на 

седници 23.05.2014. године изабрана је за председника Прекршајног суда у Пожеги.  

     Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и 

конференција, организованих од стране Врховног касационог суда, Правосудне академије, 

Министарства правде, Правног факултета и других институција. Стекла је већи број 

сертификата, међу којима и Сертификат у вези примене Закона о спречавању насиља у 

породици, заштите права узбуњивача, поседује диплому USAID Пројекта за реформу 

правосуђа и одговорну власт. 

 Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Пожеги, Горица Весовић 

је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у Пожеги. 

 Рад кандидата Горице Весовић је Одлуком Kомисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног 

суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, 

Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног суда у 

Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног 

суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног 

суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу, за период од 1. 

јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднована оценом  „изузетно успешно обавља 

судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  

         За кандидата Горицу Весовић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога, 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника  

Прекршајног суда у Пожеги, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна 

оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

          Високи савет судства, на седници оджаној 08. октобра 2019. године, донео је одлуку 

да Горицу Весовић, судију Прекршајног суда у Пожеги, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Пожеги. 

 

62. Бурханедин Шаипи, судија Прекршајног суда у Прешеву, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Прешеву. 

  

Бурханедин Шаипи је рођен 05. марта 1958. године у Прешеву. Правни факултет 

Универзитета у Приштини завршио је 28. априла 1983. године. Правосудни испит је 

положио 01. јула 2005. године.  

        Након положеног правосудног испита, у периоду од 01. јула 2005. године, до 08. 

марта 2006. године радио је у ПП за производњу и обраду дувана Врање,  на радном месту 

секретара.  

       Дана 09. марта 2006. године именован је за судију Општинског органа за прекршаје у 

Прешеву. Дана 16.12.2009. године изабран је за судију Прекршајног суда у Прешеву, у 

коме је од 02. августа 2010. године поступао и као заменик в.ф. председника суда. На 

основу одлуке о избору председника судова од 23.маја 2014. године изабран је за 

председника Прекршајног суда у Прешеву.  

Завршио је обуку у организацији Правосудне академије и поседује сертификат у 

вези примене Закона о спречавању насиља у породици. 

 Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Прешеву, Бурханедин 

Шаипи је добио позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Прешеву. 
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 Рад кандидата Бурханедин Шаипи је Одлуком Комисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, Прекршајног суда у Лесковцу, 

Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, Прекршајног суда у Пироту, 

Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у Прокупљу, за период од 1. јула 2015. 

до 30 јуна 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” 

и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  

         За кандидата Бурханединa Шаипиja Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Прешеву, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Бурханединa Шаипиja, судију Прекршајног суда, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Прешеву.  

  

63. Споменка Дивац, судија Прекршајног суда у Пријепољу, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Пријепољу. 

 

Споменка Дивац је рођена 25. јануара 1961. године у Пријепољу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 14. априла 1987. године. Правосудни испит је 

положила 24. децембра 1990. године. 

Након положеног правосудног испита од 20. фебруара 1991. године била је  судија 

за прекршаје у  Општинском органу за прекршаје у Пријепољу, а од 24. новембра 1993. 

године и  старешина Општинског органа за прекршаје у Пријепољу. 

За судију Прекршајног суда у Пријепољу изабрана је 29. децембра 2009. године. 

Одлуком Високог савета судства постављена је за вршиоца функције председника 

Прекршајног суда у Пријепољу од 1. јануара 2010. године  до 23. маја 2014. године када је 

изабрана за председника Прекршајног суда у Пријепољу коју функцију обавља од 2. јуна 

2014. године.    

Учесник је бројних семинара и саветовања. 

Служи се руским, француским и енглеским језиком и познаје рад на рачунару. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Пријепољу, Споменка 

Дивац је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Пријепољу. 

Рад кандидата Споменке Дивац је Одлуком Kомисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног 

суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, 

Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног суда у 

Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног 

суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног 

суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу за период од 1. 

јула 2015. до 23. фебруара 2018. године вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију”, а за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља функцију председника суда” 

         За кандидата Споменку Дивац Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога, 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 
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Прекршајног суда у Пријепољу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна 

оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Споменку Дивац, судију Прекршајног суда у Пријепољу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у 

Пријепољу. 

 

64. Мaja Биочанин Ђинђић, судија Прекршајног суда у Прокупљу, предлаже се за 

избор председника Прекршајног суда у Прокупљу. 

 

Мaja Биочанин Ђинђић је рођена 17. фебруара 1971. године у Прокупљу. Правни 

факултет Универзитета у Приштини завршила је 1. марта 1997. године. Правосудни испит 

је положила 27. децембра 2001. године. 

Радни однос на одређено време је 22. маја 2001. године засновала у Предшколској 

установи „Невен“ у Прокупљу на радном месту секретара.  

Од 16. децембра 2002. године засновала је радни однос на неодређено време у 

Општинском органу за прекршаје у Прокупљу на радном месту стручног сарадника до 14. 

фебруара 2003. године када је постала судија за прекршаје у  Општинском органу за 

прекршаје у Прокупљу.   

Функцију судије Прекршајног суда у Прокупљу врши од 1. октобра 2010. године 

где поступа у свим материјама из надлежности прекршајних судова.  

Од 2010. до 2013. године обављала је функцију заменика председника Прекршајног 

суда у Прокупљу. Уз судијску функцију обављала је и послове председника Одељења суда 

у Блацу 2014. године, а 2015.  и 2019. године и председника  Одељења суда у Куршумлији. 

Током 2013. и 2017. године руководила је радом Комисије за израду и спровођење Плана 

интегритета и учествовала у доношењу великог броја правилника из различитих области.   

Учесник је бројних семинара и саветовања о чему поседује сертификате. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Прокупљу, Маја 

Биочанин Ђинђић је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног 

суда у Прокупљу. 

Рад кандидата Маје Биочанин Ђинђић је Одлуком Комисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, Прекршајног суда 

у Лесковцу, Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, Прекршајног суда у 

Пироту, Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у Прокупљу за период од 1. 

јула 2015. до 23. фебруара 2018. године вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију”.  

         За кандидата Мају Биочанин Ђинђић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Прокупљу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада 

и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Мају Биочанин Ђинђић, судију Прекршајног суда у Прокупљу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Прокупљу. 

 

65. Зорка Марић, судија Прекршајног суда у Рашки, предлаже за избор председника 

Прекршајног суда у Рашки. 
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Зорка Марић је рођена 18. фебруара 1955. године у Рашки. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршила је 24. марта 1983. године. Правосудни испит је 

положила 30. марта 1998. године. 

Радни однос засновала је 5. септембра 1983.године у Земљорадничкој задрузи 

„Морава“ Витановац  као директор правног и кадровског сектора.  Од 16. децембра 1985. 

године до 30. децембра 2009. године, радила је као судија у Општинском органу за 

прекршаје Општине Краљево. Изабрана је за судију Прекршајног суда у Рашки дана 29. 

децембра 2009. године. Одлуком Високог савета судства од 30. децембра 2009. године 

постављена је за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Рашки почев од 1. 

јануара 2010. године. Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. маја 2014. 

године изабрана је за председника Прекршајног суда у Рашки.   

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Рашки, Зорка Марић је 

добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у Рашкој. 

 Рад кандидата Зорка Марић је Одлуком Комисије Прекршајног апелационог суда за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног 

суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, 

Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног суда у 

Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног 

суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног 

суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу за период од 1. 

јула 2015. до 30. јуна 2018. године вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“.  

         За кандидата Зорку Марић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога, 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Прекршајног суда у Рaшки, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна оцена 

и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Зорку Марић, судију Прекршајног суда у Рашки, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Рашки. 

 
66. Марија Гмизић, судија Прекршајног суда у Руми, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Руми. 

 

Марија Гмизић је рођена 17. октобра 1961. године у Брестачу, општина Пећинци. 

Правни факултет Универзитета у Новом Саду завршила је 21. маја 1985. године. 

Правосудни испит је положила 30. маја 1997. године. 

Решењем Владе Републике Србије од 1. јануара 1995. године, именована је за 

старешену Општинског органа за прекршаје у Руми. Од 1999. године до 14. фебруара 

2007. године, решењем Владе Републике Србије обављала је дужност старешине у 

Општинском органу за прекршаје у Руми. Решењем Министарства правде РС од 15. 

фебруара 2007. године, одређена је за вршиоца дужности старешине Општинског органа 

за прекршаје у Руми, а од 8. новембра 2007. године,  решењем Владе Републике Србије 

именована је за старешину Општинског органа за прекршаје у Руми.  

Одлуком о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне 

надлежности Народне скупштина Републике Србије изабрана је за судију Прекршајног 

суда у Руми почев од 1. јануара 2013.године. Одлуком Високог савета судства постављена 

је за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Руми, почев од 1. јануара 



 60 

2010.године. На функцију председника Прекршајног суда у Руми изабрана је 24. маја 

2014. године. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Руми, Марија Гмизић је 

добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у Руми. 

Рад кандидата Марије Гмизић је Одлуком Комисије Прекршајног апелационог суда 

за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, 

Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом 

Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, 

Прекршајног суда у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног 

суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. 

године, вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно 

успешно обавља функцију председника суда“..  

         За кандидата Марију Гмизић Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога, 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника 

Прекршајног суда у Руми, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна оцена 

и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Марију Гмизић, судију Прекршајног суда у Руми, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Руми. 

 

67. Aнтун Михајловић, судија Прекршајног суда у Сенти, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Сенти. 

 

Антун Михајловић је рођен 23. јуна 1966. године у Бечу, Аустрија. Правни 

факултет Универзитета у Новом Саду завршио је 9. априла 1991. године. Правосудни 

испит је положио 26. маја 1997. године. 

Радни однос на неодређено време је засновао након положеног правосудног испита 

у А.Т.Т.Ц. „Плава тачка“ Београд у представништву у Ади 1. децембра 1997. године где 

као правник ради на пословима осигурања имовине и лица. 

Од 13. марта 2003. године је био судија за прекршаје у Општинском органу за 

прекршаје у Сенти до 1. јануара 2010. године када је изабран за судију Прекршајног суда у 

Сенти – Одељење у Ади где поступа у свим материјама из надлежности прекршајних 

судова. 

Учесник је бројних семинара и саветовања о чему поседује сертификате. 

Познаје немачки језик, а поседује сертификат за вођење поступка на мађарском 

језику. Познаје рад на рачунару. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Сенти, Антун 

Михајловић је добио позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Сенти. 

Рад кандидата Антуна Михајловића је Одлуком Комисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, 

Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом 

Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, 

Прекршајног суда у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног 

суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. 

године вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.  
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         За кандидата Антуна Михајловића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Сенти, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Aнтуна Михајловића, судију Прекршајног суда у Сенти, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Сенти. 

 

68. Нермина Махмутовић, судија Прекршајног суда у Сјеници, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Сјеници. 

 

Нермина Махмутовић је рођена 25. новембра 1959. године у Сјеници. Правни 

факултет Универзитета у Приштини завршила је 18. септембра 1984. године. Правосудни 

испит је положила 15. децембра 1988. године. 

Након положеног правосудног испита од 17. новембра 1989. године била је судија 

за прекршаје у  Општинском органу за прекршаје у Сјеници, а од 27. децембра 2001. 

године и  старешина Општинског органа за прекршаје у Сјеници. 

За судију Прекршајног суда у Сјеници изабрана је 1. јануара 2010. године. 

Одлуком Високог савета судства од 25. децембра 2012. године  постављена је за 

вршиоца функције председника Прекршајног суда у Сјеници коју функцију обавља  до 23. 

маја 2014. године када је изабрана за председника Прекршајног суда у Сјеници.  

Учесник је бројних семинара и саветовања. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Сјеници, Нермина 

Махмутовић је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Сјеници. 

Рад кандидата Нермине Махмутовић је Одлуком Kомисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, 

Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у 

Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног 

суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, 

Прекршајног суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, 

Прекршајног суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу за 

период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. 

         За кандидата Нермину Махмутовић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Сјеници, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Нермину Махмутовић, судију Прекршајног суда у Сјеници, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Сјеници. 

 

69. Милица Ђорђевић Вељковић, судија Прекршајног суда у Смедереву, предлаже 

за избор председника Прекршајног суда у Смедереву. 
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Милица Ђорђевић Вељковић је рођена 26. августа 1964. године у Шапцу. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 19. октобра 1990. године. Правосудни 

испит је положила 30. септембра 1996. године. 

Након положеног правосудног испита од 30. септембра 1998. године ради на 

пословима секретара Извршног одбора Скупштине општине Смедерево,  где је након две 

године радила и као шеф Одсека за пословни простор.  

У Општинском органу за прекршаје била је  судија за прекршаје од 14. августа 

1998. године,  а од 1. јануара 2010. године изабрана је за судију Прекршајног суда у 

Смедереву где поступа у свим материјама из надлежности прекршајних судова. 

На функцију председника Прекршајног суда у Смедереву изабрана је 23. маја 2014. 

године. 

Учесник је бројних семинара и саветовања. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Смедереву, Милица 

Ђорђевић Вељковић је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног 

суда у Смедереву. 

Рад кандидата Милице Ђорђевић Вељковић је Одлуком Комисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, Прекршајног суда 

у Вршцу, Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда у Младеновцу, Прекршајног 

суда у Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву и Прекршајног суда у Смедереву за 

период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. 

         За кандидата Милицу Ђорђевић Вељковић Комисија Високог савета судства за избор 

је утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Смедереву, у којој је наведено име кандидата, оцена рада 

и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Милицу Ђорђевић Вељковић, судију Прекршајног суда у Смедереву, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у 

Смедереву. 

 

70. Ангела Мастиловић, судија Основног суда у Сомбору, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Сомбору. 

 

Ангела Мастиловић је рођена 1. октобра 1966. године у Сомбору. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 9. септембра 1991. године. Правосудни испит је 

положила 28. септембра 1994. године. 

Након положеног правосудног испита од 27. фебруара 1995. године засновала је 

радни однос на неодређено време у Општинској управи општине Сомбор у Одсеку за 

комуналне послове где је радила на пословима самосталног стручног сарадника. 

Од 26. јуна 1997. године је судија за прекршаје у Општинском органу за прекршаје 

у Сомбору до 1. октобра 2010. године када је изабрана за судију Основног суда у Сомбору 

где ради  као заменик председника кривичног одељења. 

Познаје мађарски језик, а служи се енглеским језиком. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Сомбору, Ангела 

Мастиловић је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Сомбору. 
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Рад кандидата Ангеле Мастиловић је Одлуком Комисије Вишег суда у Сомбору за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Врбасу и Основног суда у Сомбору  за период од 1. јула 2015. до 23. 

фебруара 2018. године вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”. 

         За кандидата Ангелу Мастиловић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Сомбору, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

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

да Ангелу Мастиловић, судију Основног суда у Сомбору, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Сомбору. 

 

71. Зорица Маринковић Илиески, судија  Прекршајног суда у Сремској Митровици, 

предлаже се за избор председника Прекршајног суда у Сремској Митровици. 

 

Зорица Маринковић Илиески је рођена 27. фебруара 1968. године у Сремској 

Митровици. Правни факултет Универзитета у Новом Саду завршила је 8. јуна 1993. 

године. Правосудни испит је положила 30. октобар 1995. године.. 

         Након положеног правосудног испита, у периоду од 1996. до 2000. године, била је 

запослена у Окружном суду у Сремској Митровици, на радном месту судијског 

помоћника. 

Дана 05.јуна 2000. године именована је за  судију  Општинског органа за прекршаје 

у Сремској Митровици. Дана 01.01.2010. године изабрана је за судију Прекршајног суда у 

Сремској Митровици. Одлуком Народне скупштине Републике Србије донетој на седници 

23.05.2014. године изабрана је за председника Прекршајног суда у Сремској Митровици.  

  Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и 

конференција, организованих од стране Врховног касационог суда, Правосудне академије, 

Министарства правде, и Београдског центра за људска права. Стекла је већи број 

сертификата, и посебна знања из области примене Закона о спречавању насиља у 

породици, Закона о заштити права узбуњивача, Сертификат за учешће на међународној 

конференцији безбедност саобраћаја у локалној заједници, успешно је завршила обуку 

Азил и миграције. Аутор је рада који је обављен 2017. године од стране Удружења судија 

прекршајних судова Републике Србије на тему „Малолетници у прекршајном поступку“, у 

2019. години објављен је рад у организацији bszl.организација међународне конференције 

са насловом: „Анализа Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и 

тахографима“.  

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Сремској Митровици, 

Зорица Маринковић Илиески је добила позитивно мишљење за избор за председника 

Прекршајног суда у Сремској Митровици. 

 Рад кандидата Зорице Маринковић Илиески је Одлуком Kомисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, 

Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом 

Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, 

Прекршајног суда у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног 

суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу, од 31. јануара 2019. године, за период од 1. 

јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднована оценом  „изузетно успешно обавља 

судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  
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         За кандидата Зорицу Маринковић Илиески Комисија Високог савета судства за избор 

је утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника  Прекршајног суда у Сремској Митровици, у којој је наведено име кандидата, 

оцена рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

 

 

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

да Зорицу Маринковић Илиески, судију Прекршајног суда у Сремској Митровици, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за кандидата за председника 

Прекршајног суда у Сремској Митровици. 

 

72. Љубо Симић, судија Прекршајног суда у Суботици, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Суботици. 

Љубо Симић, је рођен 23.октобра 1955. године у месту Горња Пецка, СО Мркоњић 

Град, БиХ. Правни факултет Универзитета у Новом Саду завршио је 25. децембра 1981. 

Правосудни испит је положио 21. новембра 1984. године. 

Након полагања правосудног испита, у периоду од 1984. године, до јуна 1986. 

године радио је у Стручној служби СИЗ-ова у стамбено-комуналној делатности, на радном 

месту референта на правним пословима. 

Дана 1. јула 1986. именован је за судију за прекршаје у Општинском органу за 

прекршаје у Суботици, а у периоду од 1993. године до 2005. године био је старешина 

истог органа. Од септембра 2007. године, до 31.12.2009. године био је старешина 

Општинског органа за прекршаје у Суботици. Од 01.01.2010. године је судија 

Прекршајног суда у Суботици, и постављен је за вршиоца функције председника истог 

суда. Одлуком Народне скупштине Републике Србије донетој на седници 23.05.2014. 

године изабран је за председника Прекршајног суда у Суботици. 

Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и конференција 

из области безбедности саобраћаја, насиља у породици, трговине људима, заштите 

животне средине, поступак против малолетника, заштите миграната.Предавач је на 

Правосудној академији на тему: “Доношење и објављивање пресуде и достављање по 

новом Закону о прекршајима“. Активан је учесник у тиму на изради пројекта у 

организацији USAID JRGA „Најбоља практична решења прекршајних судова“. Био је члан 

радне групе за доношење новог Закона о прекршајима. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Суботици, Љубо Симић 

је добио позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у Суботици. 

Рад кандидата Љубе Симића је Одлуком Kомисије Прекршајног апелационог суда 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, Прекршајног суда у 

Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног 

суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, Прекршајног суда 

у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног суда у Лозници и 

Прекршајног суда у Шапцу од 31. јануара 2019. године, за период од 1. јула 2015. до 30. 

јуна 2018. године, вреднован оценом  „изузетно успешно обавља судијску функцију” и 

„изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  

За кандидата Љубу Симића Комисија Високог савета судства за избор је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога, 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за председника  
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Прекршајног суда у Суботици, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и завршна 

оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

          Високи савет судства, на седници оджаној 08. октобра 2019. године, донео је одлуку 

да Љубу Симића, судију Прекршајног суда у Суботици, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Суботици. 

 

73. Слободан Маринковић, судија Прекршајног суда у Ужицу, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Ужицу 

Слободан Маринковић је рођен 16. септембра 1964. године у Ужицу. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршио  је 18. септембра 1991. године. Правосудни 

испит је положио 1. јула 1994. године. 

Након положеног правосудног испита, у периоду од 1996. године, па до краја 2000. 

године, био је запослен у ПП „Оштрељ“ у Ужицу. 

Дана 27. децембра 2001. године именован је за судију за прекршаје у Општинском 

органу за прекршаје у Ужицу. За вршиоца дужности старешине наведеног органа 

именован је у јуну 2007. године, а за старешину у септембру 2007. године. Од 01.01.2010. 

године је судија Прекршајног суда у Ужицу, и постављен је за вршиоца функције 

председника истог суда. Одлуком Народне скупштине Републике Србије донетој на 

седници 23.05.2014. године изабран је за председника Прекршајног суда у Ужицу. 

Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и конференција 

из области безбедности саобраћаја, насиља у породици, пореских и царинских прекршаја, 

заштите животне средине, слободног приступа информација од јавног значаја, заштите 

миграната, заштите права на суђење у разумном року у судском поступку. Био је члан 

радне групе за доношење новог Закона о прекршајима, као и члан радне групе за израду 

Збирке образаца за примену новог Закона о прекршајима и на доношењу Закона о 

изменама и допунама Закона о прекршајима. Члан је радне групе за праћење примене 

новог Закона о прекршајима у одабраним судовима. Објавио је радове на теме: 

Достављање, Ток прекршајног поступка, Погодости које може остварити учинилац 

прекршаја пред судом, Споразум о признању прекршаја, Коментар Закона о изменама и 

допунама Закона о прекршајима, Уручење судских писама у прекршајном поступку, 

Оштећени као подносилац захтева за покретање прекршајног поступка из Закона о 

слободном приступу информацијама од слободног значаја, Прекршајни налог. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Ужицу, Слободан 

Маринковић је добио позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Ужицу. 

Рад кандидата Слободана Маринковића је Одлуком Kомисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, 

Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у 

Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног 

суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, 

Прекршајног суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, 

Прекршајног суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу, 

од 21. јануара 2019. године, за период од 1. јула 2015. до 30. јуна 2018. године, вреднован 

оценом  „изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља 

функцију председника суда”. 

         За кандидата Слободана Маринковића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 
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тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника  Прекршајног суда у Ужицу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

 

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

да Слободана Маринковића, судију Прекршајног суда у Ужицу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Ужицу. 

 

74. Драгана Синђелић, судија Прекршајног суда у Шапцу, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Шапцу.  

 

Драгана Синђелић је рођена 16. јуна 1969. године у Богатићу. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 22. децембра 1992. године. Правосудни испит је 

положио 27. фебруар 1995. године.  

  Након положеног правосудног испита, у априлу 1996. године именована је за 

судију Општинског органа за прекршаје у Богатићу, а у току 1997. године именована је за 

старешину тог органа, и на тој дужности је била до истека мандата 2001. године. Од краја 

2001. године, до 2009. године радила је као судија у Општинском органу за прекршаје у 

Богатићу.У децембру 2009. године изабрана је за судију Прекршајног суда у Шапцу. 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије донетој на седници 23.маја 2014. године 

изабрана је за председника Прекршајног суда у Шапцу. 

Учесник је великог броја семинара, стручних и научних саветовања и 

конференција, те је стекла сертификат Правосудне академије о завршеној обуци по Закону 

о спречавању насиља у породици, сертификат Правосудне академије о поседовању 

посебних знања из области примене Закона о заштити узбуњивача, сертификат 

Правосудне академије и USAID-а о учешћу на семинару „Примена закона о заштити 

узбуњивача-практична обука“, сертификат Балканског савета за одрживи развој и 

едукацију о учешћу на програму професионалног усваршавања примене Закона о 

прекршајима, сертификат о учешћу на 10,11, и 13. Међународној конференцији 

„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Шапцу, Драгана 

Синђелић је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Шапцу. 

Рад кандидата Драгане Синђелић је Одлуком Комисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, 

Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом 

Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, 

Прекршајног суда у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног 

суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу, од 31. јануара 2019. године, за период од 1. 

јула 2015. до 30 јуна 2018. године, вреднована оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  

За кандидата Драгану Синђелић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Прекршајног суда у Шапцу, у којој је наведено име кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 
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Високи савет судства, на седници оджаној 8. октобра 2019. године, донео је одлуку 

да Драгану Синђелић, судију Прекршајног суда у Шапцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у Шапцу.  

 


