
 

П Р Е Д Л ОГ 

 

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

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

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

и 47/17), 

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној ________________ 

2020. године, донела је 

О Д Л У К У  

о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 

I 

 

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

суд:  

 

1. Миња Бикицки, саветник у Уставном суду, 

2. Елена Петровић, судијски помоћник у Управном суду. 

 

II 

 

        Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

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

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

10/19, 48/19 и 67/19), Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  65/19 од 

13. септембра 2019. године и у дневном листу „Политика” од 17. септембра 2019. године, 

огласио избор судија за Управни суд. 

 Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Управни суд утврдио на основу одредаба Закона о судијама, Правилника о критеријумима 

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

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

кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, брoj 94/16) и Правилника о 

програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност 

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

Високи савет судства, на седници одржаној 3. септембра 2019. године, донео је 

одлуку о образовању Комисије Високог савета судства за избор судија за Управни суд. 

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

за Управни суд и утврдила њихову  благовременост, дозвољеност и потпуност.  
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Дана 25. новембра 2019. године  спроведен је испит за кандидате за судије који се 

први пут бирају, а који су поднели пријаву за избор за Управни суд. 

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

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

страници Високог савета судства. Комплетан материјал са испита Комисија Високог 

савета судства је доставила Високом савету судства. 

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

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

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

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

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

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

долазе из реда судијских помоћника прибављена је оцена рада. 

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

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

судијама, Високи савет судства, на седници одржаној 24. децембра 2019. године, утврдио 

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

избор кандидата, тако што се: 

1. Миња Бикицки, саветник у Уставном суду, предлаже за избор судије за Управни 

суд. 

 

Миња Бикицки је рођена 24. јануара 1978. године у Бања Луци. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 10. априла 2002. године. Правосудни испит је 

положила 29. јануара 2005. године. 

Од 29. новембра 2002. године до 31. марта 2005. године обавила је приправнички 

стаж у Првом општинском суду у Београду у парничном, кривичном, ванпарничном 

одељењу и одељењу радних спорова. 

Од 1. априла 2005. године до 31. децембра 2009. године радила је као судијски 

помоћник у Првом општинском суду у Београду, прво у звању судијског сарадника које је 

стекла 15. априла 2007. године, а касније у звању вишег судијског сарадника у парничном 

одељењу и већу за породичне спорове, где је, под надзором судија, израђивала нацрте 

судских одлука. 

Од 1. јануара 2010. године до 4. децембра 2011. године била је секретар Првог 

основног суда у Београду, на ком радном месту је обављала послове који се односе на 

помоћ председнику суда у обављању послова судске управе, припреми нацрта аката које 

доноси председник суда, припреми нацрта нормативних аката и аката о правима из радног 

односа запослених, као и друге послове по налогу председника суда. 

Радни однос у Уставном суду је засновала 5. децембра 2011. године на радном 

месту самосталног обрађивача предмета у претходној контроли у Одељењу за претходну 

контролу уставних жалби, на коме је обављала послове испитивања благовремености и 

допуштености уставних жалби и жалби, припреме нацрта решења у предметима уставних 

жалби и жалби из области грађанског права. 
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На радно место вишег обрађивача предмета у Служби за поступке по уставним 

жалбама премештена је 20. маја 2013. године, где је обављала послове који се односе на 

предузимање радњи у претходном поступку и обраду најсложенијих предмета из области 

грађанског права, припреми нацрта одлука, решења и других аката за радна тела Суда, 

обради предмета уставних жалби и жалби судија, јавних тужилаца и заменика јавних 

тужилаца на одлуку о престанку функције и припреми нацрта одлука и решења у тим 

предметима, те припреми анализа о питањима из одређене области уставноправне заштите 

на основу којих Уставни суд заузима ставове. 

На положај саветника Уставног суда за уставне жалбе и жалбе постављена је 15. 

јула 2015. године, где је радила на пословима припреме, анализе и обраде најсложенијих 

уставноправних питања из делокруга рада Службе за поступке по уставним жалбама и 

жалбама, стручној обради најсложенијих предмета из делокруга рада Службе и предмета у 

којима је потребно заузимање правних ставова Суда и изграђивање судске праксе из 

области грађанског права, као и стручној обради и припреми нацрта одлука у предметима 

по уставним жалбама и жалбама судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца на 

одлуку о престанку функције. 

Дана 7. априла 2017. године премештена је на положај саветника Суда - секретара 

Одбора за уставне жалбе из области грађанског права, на коме је обављала стручне 

послове за потребе Одбора и учествовала у припреми предмета чије се разматрање 

предлаже на Одбору. 

На положај саветника Суда - руководилац Службе за послове судске управе, 

премештена је 4. марта 2019. године, на коме обавља послове који се односе на 

руковођење, усклађивање и координацију рада Службе, планирање, надзирање и 

усмеравање рада државних службеника у Служби за послове судске управе, те 

најсложеније стручне послове на обради и анализи уставносудске праксе за потребе 

обављања послова из надлежности Суда, као и на захтев државних органа. 

Учесник је великог броја семинара и саветовања. Члан је Управног одбора 

Пројекта „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у 

Србији”, који се спроводи у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе. 

Познаје рад на рачунару, говори енглески и служи се руским језиком. 

          Према мишљењу председника Уставног суда кандидат Миња Бикицки испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије за Управни суд. 

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

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

РС”, брoj 7/18 ), кандидат Миња Бикицки је полагала испит за Управни суд и остварила је 

оцену пет.  

          Високи савет судства, на седници одржаној 24. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Миње Бикицки, 

саветника у Уставном суду, за судију Управног суда. 

2. Елена Петровић, судијски помоћник у Управном суду, предлаже за избор судије 

за Управни суд. 

Елена Петровић је рођена 18. маја 1980. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 13. децембра 2004. године. Правосудни испит је 

положила 24. септембра 2007. године. 
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Од марта 2005. године до јануара 2007. године радила је као адвокатски 

приправник - волонтер у адвокатској канцеларији. 

Од јануара до новембра 2008. године радила је у Министарству финансија 

Републике Србије, као шеф Кабинета директора Управе за трезор, а затим у периоду од 

децембра 2008. године до јула 2009. године, као саветник у Сектору за нормативне и 

правне послове и контролу пословних процедура. 

Решењем вршиоца функције председника Управног суда о пријему у радни однос, 

по спроведеном јавном конкурсу, засновала је радни однос 29. децембра 2010. године, на 

радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. Распоређена је на рад у 

већу, где је помагала судијама у раду, у проучавању правних питања у вези са радом 

судија у једноставнијим предметима, изради нацрта једноставнијих судских одлука, 

присуствовала је седницама већа и обављала друге послове по налогу председника већа и 

надзорног судије.  

Звање самосталног саветника је добила 26. новембра 2013. године, а звање вишег 

саветника 5. јануара 2015. године. Распоређена је прво на рад у већу, а затим у Одељење 

судске праксе, где од 26. септембра 2018. године обавља послове секретара Одељења 

судске праксе, помаже председнику Одељења у припреми и организовању материјала за 

седнице Одељења и седнице свих судија, учествује у обради и систематизовању 

материјала који се односи на правна питања, учествује у разматрању и обради спорних 

правних питања. Обавља и све друге послове по налогу руководиоца Одељења. За 

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

истиче”. 

Од 28. фебруара 2018. године је члан Већа Жалбене комисије Заштитника грађана; 

од 6. фебруара 2019. године је технички секретар редакције Билтена судске праксе 

Управног суда. Учесник је великог броја семинара и саветовања. Носилац је више 

сертификата. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Управног суда и Опште седнице Врховног 

касационог суда, кандидат Елена Петровић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије за Управни суд. 

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Елена Петровић је положила испит за Управни суд и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 24. децембра 2019. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Елене Петровић, 

судијског помоћника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 


