
                                           
 

На основу члана 102. ст. 1, 2 и 3. Закона о судијама (,,Службени гласник 
РС”, број 116/08 и 58/09), Високи савет судства на седницама одржаним дана  23, 
25 и 27. децембра 2009. године донео је: 
 
 
 

О Д Л У К У 
о постављењу вршилаца функције председника судова 

 
 
 
 
 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ 
 

Радмила Драгичевић-Дичић, судија Окружног суда у Београду, која је 
изабрана за судију Врховног касационог суда, ПОСТАВЉА се за вршиоца 
функције председника Апелационог суда у Београду, почев од 01. јануара 2010. 
године, до избора председника тог суда. 
 
 
 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 
 
             

Драгољуб Албијанић, судија Окружног суда у Београду, који је изабран за 
судију Апелационог суда у Београду, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Вишег суда у Београду, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
 
 

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
 
                    
 

Тања Шобат, судија Окружног суда у Београду, која је изабрана за судију 
Апелационог суда у Београду, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Првог основног суда у Београду, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 

 
 

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
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Љиљана Бркић, судија Општинског суда у Младеновцу, која је изабрана за 
судију Другог основног суда у Београду, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Другог основног суда у Београду, почев од 01. јануара 2010. године, 
до избора председника тог суда. 
 
 

ВИШИ СУД У ВАЉЕВУ 
 
 
 

Вељко Марић, судија Општинског суда у Ваљеву, који је изабран за судију 
Вишег суда у Ваљеву, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег 
суда у Ваљеву, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника тог суда. 
 
 
 

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ 
 
 

Љиљана Караћ, судија Општинског суда у Ваљеву, која је изабрана за 
судију Основног суда у Ваљеву, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Ваљеву, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
 
 

ВИШИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

Драгица Јоцић, судија Окружног суда у Зајечару, која је изабрана за судију 
Вишег суда у Зајечару, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег 
суда у Зајечару, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника тог суда. 
 
 
 
 

ОСНОВНИ СУД У БОРУ 
 
 

Драгана Аничић, судија Општинског  суда у Бору, која је изабрана за 
судију Основног суда у Бору, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Основног суда у Бору, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника 
тог суда. 
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ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ 
 

Зоран Ристић, судија Општинског суда у Књажевцу, који је изабран за 
судију Основног суда у Зајечару, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Зајечару, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
 
 

ВИШИ СУД У НЕГОТИНУ 
 
 

Братислав Милосављевић, судија Окружног суда у Неготину, који је 
изабран за судију Вишег суда у Неготину, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Вишег суда у Неготину, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
 
 

ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ 
 

Љиљана Милојковић, судија Општинског суда у Неготину, која је 
изабрана за судију Основног суда у Неготину, ПОСТАВЉА се за вршиоца 
функције председника Основног суда у Неготину, почев од 01. јануара 2010. 
године, до избора председника тог суда. 
 
 

ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ 
 
 

Јовица Митровић, судија Окружног суда у Пожаревцу, који је изабран за 
судију Вишег суда у Пожаревцу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Вишег суда у Пожаревцу, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
 
 
 
 

ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ 
 
 

Добрица Живковић, судија Општинског суда у Пожаревцу, који је изабран 
за судију Основног суда у Пожаревцу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Пожаревцу, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 



 4

 
ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ 

 
 

Слађана Бојковић, судија Окружног суда у Смедереву, која је изабрана за 
судију Вишег суда у Смедереву, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Вишег суда у Смедереву, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
 
 
 

ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ 
 
 

Јелена Станковић Благојевић, судија Општинског суда у Смедереву, која 
је изабрана за судију Основног суда у Смедереву, ПОСТАВЉА се за вршиоца 
функције председника Основног суда у Смедереву, почев од 01. јануара 2010. 
године, до избора председника тог суда. 
 
 
 

ВИШИ СУД У ШАПЦУ 
    

 
Јасна Ковачевић, судија Општинског суда у Руми, која је изабрана за 

судију Вишег суда у Шапцу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Вишег суда у Шапцу, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника тог 
суда. 
 
 

ОСНОВНИ СУД У ЛОЗНИЦИ 
 

Мирослав Алексић, судија Општинског суда у Лозници, који је изабран за 
судију Основног суда у Лозници, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Лозници, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 

ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ 
 
 

Владимир Јокановић, судија Четвртог општинског суда у Београду који је 
изабран за судију Привредног суда у Београду, ПОСТАВЉА се за вршиоца 
функције председника Основног  суда у Шапцу почев од 01. јануара 2010. године, 
до избора председника тог суда. 
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АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 

 
Весна Петровић, судија Окружног суда у Београду, која је изабрана за 

судију Апелационог суда у Београду, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Апелационог суда у Крагујевцу, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 
 

ВИШИ СУД У ЈАГОДИНИ 
 
 

Драган Јанићијевић, судија Општинског суда у Јагодини, који је изабран 
за судију Вишег суда у Јагодини, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Вишег суда у Јагодини, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 

 
 
 

ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ 
 

 
Небојша Јеремић, судија Општинског суда у Јагодини, који је изабран за 

судију Основног суда у Јагодини, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Јагодини, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 

 
 
 

ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ 
 

 
Ирена Спасић , судија Општинског суда у Параћину, која је изабрана за 

судију Основног суда у Параћину, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Параћину, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 

 
 
 
 

ВИШИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 
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Зорица Ђурић, судија Општинског суда у Крагујевцу, која је изабрана за 
судију Вишег суда у Крагујевцу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Вишег суда у  Крагујевцу, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 

 
                              ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 
 

 
Живанка Божић, судија Општинског суда у Аранђеловцу, која је изабрана 

за судију Основног суда у Крагујевцу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Крагујевцу, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 

 
 
                                

 
ВИШИ СУД У КРУШЕВЦУ 

 
Драган Здравковић, судија Општинског суда у Александровцу, који је 

изабран за судију Вишег суда у Крушевцу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Вишег суда у Крушевцу, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
 
 

ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ 
 
 

Радомир Вујовић, судија Општинског суда у Крушевцу, који је изабран за 
судију Основног суда у Крушевцу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Крушевцу, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 
 

ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ 
 
 
           Милан Давидовић , судија Окружног суда у Краљеву, који је изабран за 
судију Вишег суда у Краљеву, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Вишег суда у Краљеву, почев од 01. јануара 2010. 
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ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ 
 
 
 

Срђан Ђукић, судија Општинског суда у Краљеву, који је изабран за судију 
Основног суда у Краљеву, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Основног суда у Краљеву, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
  
 
 

ВИШИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ 
 

Мирољуб Вујовић, судија Општинског суда у Краљеву, који је изабран за 
судију Вишег суда у Новом Пазару, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Вишег суда у Новом Пазару, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ 
 
 

Ибрахим Маџовић, судија Општинског суда у Новом Пазару, који је 
изабран за судију Основног суда у Новом Пазару, ПОСТАВЉА се за вршиоца 
функције председника Основног суда у Новом Пазару, почев од 01. јануара 2010. 
године, до избора председника тог суда. 
 
 

ВИШИ СУД У ЧАЧКУ 
 
 
 

Ацо Вучићевић, судија Окружног суда у Чачку, који је изабран за судију 
Вишег суда у Чачку, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег 
суда у Чачку, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника тог суда. 
 
 

ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ 
 
 
 

Љиљана Ћирић, судија Општинског суда у Чачку, која је изабрана за 
судију Основног суда у Чачку, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Основног суда у Чачку, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника 
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тог суда. 
 
 

ВИШИ СУД У УЖИЦУ 
 
 
 

Радмила Рајић, судија Окружног суда у Ужицу, која је изабрана за судију 
Вишег суда у Ужицу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег 
суда у Ужицу, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника тог суда. 
 
 

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ 
 
 

Љубинко Петровић, судија Општинског суда у Ариљу, који је изабран за 
судију Основног суда у Пожеги, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Пожеги, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
 
 

ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ 
 
 

Зоран Пантовић, судија Општинског суда у Пријепољу, који је изабран за 
судију Основног суда у Пријепољу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Пријепољу, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 

ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ 
 
 

Бранка Јанковић, судија Општинског суда у Ужицу, која је изабрана за 
судију Основног суда у Ужицу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Основног суда у Ужицу, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника 
тог суда. 
 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 
 
 

Бата Цветковић, судија Врховног суда Србије, који је изабран за судију 
Врховног касационог суда, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Апелационог суда у Нишу, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
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ВИШИ СУД У ВРАЊУ 
 
 
 

Станиша Михајловић, судија Општинског суда у Врању, који је изабран за 
судију Вишег суда у Врању, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Вишег суда у Врању, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника тог 
суда. 
 
 
 

ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ 
 
 

Станиша Каченков, судија Општинског суда у Врању, који је изабран за 
судију Основног суда у Врању, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Основног суда у Врању, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника 
тог суда. 
 
 
                                              

ВИШИ СУД У К. МИТРОВИЦИ 
 
 
 

Никола  Кабашић, судија Општинског суда у Вучитрну, који је изабран за 
судију Вишег суда у Косовској Митровици, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Вишег суда у Косовској Митровици, почев од 01. јануара 2010. 
године, до избора председника тог суда. 
 
 
 

ОСНОВНИ СУД У К. МИТРОВИЦИ 
 
 

Драгица Јаковљевић, судија Општинског суда у Косовској Митровици, 
која је изабрана за судију Основног суда у Косовској Митровици, ПОСТАВЉА се 
за вршиоца функције председника Вишег суда у Косовској Митровици, почев од 
01. јануара 2010. године, до избора председника тог суда. 
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ВИШИ СУД У ЛЕСКОВЦУ 
 
 

Горан Станојевић, судија Општинског суда у Лесковцу који је изабран за 
судију Вишег суда у Лесковцу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Вишег  суда у Лесковцу, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника 
тог суда. 

 
 

ОСНОВНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ 
 
 

Небојша Лазић, судија Општинског суда у Лесковцу, који је изабран за 
судију Основног суда у Лесковцу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Лесковцу, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 
 
 

ВИШИ СУД У НИШУ 
 
 

Иван Булатовић, судија Окружног суда у Нишу који је изабран за судију 
Вишег суда у Нишу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег  
суда у Нишу, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника тог суда. 
 
 
                                                      

ОСНОВНИ СУД У НИШУ 
 
 

Саша Бошковић, судија Окружног суда у Нишу који је изабран за судију 
Вишег суда у Нишу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног  
суда у Нишу почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника тог суда. 
 
 

                                       
                                                

ВИШИ СУД У ПРОКУПЉУ 
 

 
Миломир Обрадовић, судија Општинског суда у Књажевцу који је изабран 

за судију Вишег суда у Прокупљу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
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председника Вишег суда у Прокупљу, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
   

ОСНОВНИ СУД У ПРОКУПЉУ 
 

Славољуб Милетић, судија Општинског суда у Куршумлији, који је 
изабран за судију Основног суда у Прокупљу, ПОСТАВЉА се за вршиоца 
функције председника Основног суда у Прокупљу, почев од 01. јануара 2010. 
године, до избора председника тог суда. 
 
 

ВИШИ СУД У ПИРОТУ 
 
 

Зоран Колев, судија Општинског суда у Димитровграду, који је изабран за 
судију Вишег суда у Пироту, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Вишег суда у Пироту, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника тог 
суда. 
 
 

ОСНОВНИ СУД У ПИРОТУ 
 
 

Данијела Костић, судија Општинског суда у Пироту, која је изабрана за 
судију Основног суда у Пироту, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Пироту, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
 
 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
 
 

Слободан Надрљански, судија Окружног суда у Новом Саду, која је 
изабрана за судију Апелационог суда у Новом Саду, ПОСТАВЉА се за вршиоца 
функције председника Апелационог суда у Новом Саду почев од 01. јануара 2010. 
године, до избора председника тог суда. 
 
 

ВИШИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ 
 
 
 

Биљана Мартиновић, судија Окружног суда у Зрењанину која је изабрана 
за судију Вишег суда у Зрењанину, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Вишег  суда у Зрењанину, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
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ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ 
 
 

Јасмина Станков-Бабић, судија Општинског суда у Зрењанину, која је 
изабрана за судију Основног суда у Зрењанину, ПОСТАВЉА се за вршиоца 
функције председника Основног суда у Зрењанину почев од 01. јануара 2010. 
године, до избора председника тог суда. 
 
 

ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ 
 
 

Наташа Иветић, судија Општинског суда у Кикинди, која је изабрана за 
судију Основног суда у Кикинди, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Кикинди, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 

ВИШИ СУД У НОВОМ САДУ 
 
 

Зора Јамушаков, судија Општинског суда у Бачкој Паланци која је 
изабрана за судију Вишег суда у Новом Саду, ПОСТАВЉА се за вршиоца 
функције председника Вишег  суда у Новом Саду почев од 01. јануара 2010. 
године, до избора председника тог суда. 
 
                        

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ 
 
 

Видоје Митрић, судија Општинског суда у Новом Саду који је изабран за 
судију Вишег суда у Новом Саду, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног  суда у Новом Саду почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 

 
 

ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ 
 
 

Весна Вуковић, судија Општинског суда у Панчеву, која је изабрана за 
судију Вишег суда у Панчеву, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Вишег суда у Панчеву, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника 
тог суда. 
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ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ 
 
 

Цвета Кајевић-Грубешић, судија Општинског суда у Вршцу, која је 
изабрана за судију Основног суда у Вршцу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Вршцу, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
 
                                            

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ 
 
 

Бојан Величковић, судија Општинског суда у Панчеву, који је изабран за 
судију Основног суда у Панчеву, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Панчеву, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
 
 

ВИШИ СУД У СОМБОРУ 
 
 

Радмила Вујин, судија Окружног суда у Сомбору, која је изабрана за судију 
Вишег суда у Сомбору, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег 
суда у Сомбору, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника тог суда. 
 
 

ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ 
 
 

Мелита Паса, судија Општинског суда у Сомбору, која је изабрана за 
судију Основног суда у Сомбору, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Сомбору, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 

ВИШИ СУД У С. МИТРОВИЦИ 
 
 

Горан Гњидић, судија Окружног суда у Сремској Митровици, који је 
изабран за судију Вишег суда у Сремској Митровици, ПОСТАВЉА се за вршиоца 
функције председника Вишег суда у Сремској Митровици, почев од 01. јануара 
2010. године, до избора председника тог суда. 
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ОСНОВНИ СУД У С. МИТРОВИЦИ 
 
 

Зорица Радекић-Корица, судија Општинског суда у Сремској Митровици, 
која је изабрана за судију Основног суда у Сремској Митровици, ПОСТАВЉА се 
за вршиоца функције председника Основног суда у Сремској Митровици, почев од 
01. јануара 2010. године, до избора председника тог суда. 
 
 
 

ВИШИ СУД У СУБОТИЦИ 
 
 

Ференц Молнар, судија Окружног суда у Суботици, који је изабран за 
судију Вишег суда у Суботици, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Вишег суда у Суботици, почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника 
тог суда. 
 
                     

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ 
 
 

Соња Видановић, судија Општинског суда у Суботици, која је изабрана за 
судију Основног суда у Суботици, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Основног суда у Суботици, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 

УПРАВНИ СУД 
 

Слађана Бојовић, судија Окружног суда у Београду, која је изабрана за 
судију Управног суда, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 
Управног суда почев од 01. јануара 2010. године, до избора председника тог суда. 
 
 

ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 
 
 

Мирослав Николић, судија Трговинског суда у Панчеву, који је изабран за 
судију Привредног апелационог суда, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Привредног апелационог суда, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
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ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 

 
          
 

Златан Димитрић, судија Тргивинског суда у Краљеву, који је изабран за 
судију Привредног апелационог суда , ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Привредног суда у Београду, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 

ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ 
 
 

Јасмина Игић-Матић, судија Трговинског суда у Ваљеву, која је изабрана 
за судију Привредног суда у Ваљеву, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Привредног суда у Ваљеву , почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

Јасмина Поповић, судија Трговинског суда у Зајечару, која је изабрана за 
судију Привредног суда у Зајечару, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Привредног суда у Зајечару , почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ 
 
 
 

Александар Стоиљковски, судија Трговинског суда у Зрењанину, који је 
изабран за судију Привредног суда у Зрењанину, ПОСТАВЉА се за вршиоца 
функције председника Привредног суда у Зрењанину, почев од 01. јануара 2010. 
године, до избора председника тог суда. 
 
 

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ 
 
 

Милена Бакшуновић, судија Трговинског суда у Краљеву која је изабрана 
за судију Привредног суда у Краљеву, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
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председника Привредног суда у Краљеву, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 
 
 

Радован Ђурић, судија Трговинског суда у Крагујевцу, који је изабран за 
судију Привредног суда у Крагујевцу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Привредног суда у Крагујевцу, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ 
 
 

Станимир Марковић, судија Трговинског суда у Лесковцу, који је изабран 
за судију Привредног суда у Лесковцу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Привредног суда у Лесковцу, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 
                                               

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ 
 
 

Оливера Јовановић, судија Трговинског суда у Нишу која је изабрана за 
судију Привредног суда у Нишу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Привредног суда у Нишу, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
 
 

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ 
 

  
 

Горан Цревар, судија Трговинског суда у Новом Саду, који је изабран за 
судију Привредног суда у Новом Саду, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Привредног суда у Новом Саду, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ 
 

  
 

Синиша Недељковић, судија Трговинског суда у Пожаревцу, који је 
изабран за судију Привредног суда у Пожаревцу, ПОСТАВЉА се за вршиоца 
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функције председника Привредног суда у Пожаревцу почев од 01. јануара 2010. 
године, до избора председника тог суда. 
 

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ 
 
 
 

Александра Поздер, судија Трговинског суда у Сомбору, која је изабрана за 
судију Привредног суда у Сомбору, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Привредног суда у Сомбору почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 
 

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 
                 
 

Катица Поповић, судија Трговинског суда у Сремској Митровици, која је 
изабрана за судију Привредног суда у Сремској Митровици, ПОСТАВЉА се за 
вршиоца функције председника Привредног суда у Сремској Митровици  почев од 
01. јануара 2010. године, до избора председника тог суда. 
 
 

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ 
 
 

Илона Стајић, судија Трговинског суда у Суботици, која је изабрана за 
судију Привредног суда у Суботици, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Привредног суда у Суботици, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ 
 
 

Јасминка Обућина, судија Трговинског суда у Ужицу, која је изабрана за 
судију Привредног суда у Ужицу, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Привредног суда у Ужицу, почев од 01. јануара 2010. године, до 
избора председника тог суда. 
 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ 
 
 

Данка Мајсторовић, судија Трговинског суда у Чачку, која је изабрана за 
судију Привредног суда у Чачку, ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 
председника Привредног суда у Чачку, почев од 01. јануара 2010. године, до избора 
председника тог суда. 
 


