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П Р Е Д Л О Г 

 

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

број 98/06) и 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 ________________ 

2021. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 

 

I 

 

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

Основни суд у Краљеву:  

 

1.  Ивана Младеновић, судијски помоћник у Вишем суду у Краљеву, 

2. Јелена Спасић, судијски помоћник у Основном суду у Краљеву, 

3. Данијела Гуњић, адвокат, Адвокатска комора Чачак,  

4. Ана Анђеловић, тужилачки сарадник, Више јавно тужилаштво у Краљеву, 

5. Давор Мркоњић, судијски помоћник у Вишем суду у Краљеву, 

6. Владимир Симић, судијски помоћник у Основном суду у Краљеву, 

7. Никола Марушић, судијски помоћник у Основном суду у Краљеву, 

8. Ивана Гојковић, судијски помоћник у Основном суду у Краљеву. 

 

 

 

II 

 

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

суд у Лесковцу: 

 

1. Марија Пешић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, 

2. Наталија Цакић, судијски помоћник  у Основном суду у Лесковцу, 

3. Горан Симић, судијски помоћник у Вишем суду у Лесковцу, 

4. Јасмина Николић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, 

5. Марија Гирић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, 

6. Милан Димитријевић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, 

7. Весна Нешовић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, 

8. Емилија Маринковић, судијски помоћник  у Апелационом суду у Нишу. 
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III 

 

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

суд у Алексинцу:  

 

1. Јелена Додић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, 

2. Нада Арсенијевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, 

3. Весна Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Алексинцу. 

 

 

 

                                                                         IV 

 

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

суд у Сомбору:  

 

1. Дејан Петковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

2. Јелена Косовић, судијски помоћник у Вишем суду у Сомбору, 

3. Горан Бирманчев, судијски помоћник у Основном суду у Сомбору, 

4. Ранка Мраовић, судијски помоћник у Основном суду у Сомбору. 

 

 

                                                                         V 

 

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

суд у Новом Пазару:  

  

1. Ивона Минић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Пазару, 

2. Минела Муратовић, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Пазару, 

3. Мунир Јусовић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Пазару, 

4. Аладин Маџовић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

 

 

                                                                      VI 

 

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

суд у Ужицу:  

  

1. Небојша Маринковић, судијски помоћник у Вишем суду у Ужицу, 

2. Сунчица Мисаиловић, судијски помоћник у Вишем суду у Ужицу, 

3. Марко Миловановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

4. Александар Јањушевић, судијски помоћник у Основном суду у Ужицу, 

5. Марија Радојевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 
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                                                                      VII 

 

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

суд у Пожаревцу:  

                                                              

1. Мирјана Лукић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,  

2. Роберт Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу, 

3. Сања Кукољ, стручни сарадник у ЈП Топлификација, 

4. Марјан Ранђеловић, судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу, 

5. Анкица Хинић, судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу. 

 

 

                                                   VIII                                           

 

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, 67/19, 20/20, 25/20, 78/20, 6/21, 10/21), Високи савет судства је у ,,Службеном 

гласнику РС”, број  21/20 од 6. марта 2020. године и у дневном листу „Политика” од 6. 

марта 2020. године, огласио избор судија за Основни суд у Краљеву, Основни суд у 

Лесковцу, Основни суд у Алексинцу, Основни суд у Сомбору, Основни суд у Новом 

Пазару и Основни суд у Ужицу.  

          Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  116/20 од 16. септембра 

2020. године и у дневном листу „Политика” од 19. септембра 2020. године, огласио избор 

судија за Основни суд у Пожаревцу. 

           Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Основни суд у Краљеву, Основни суд у Лесковцу, Основни суд у Алексинцу, Основни суд 

у Сомбору, Основни суд у Новом Пазару, Основни суд у Ужицу, и Основни суд у 

Пожаревцу, 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 25. фебруара 2020. године, донео је 

одлуку о образовању Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за 

Основни суд у Краљеву, Основни суд у Лесковцу, Основни суд у Алексинцу, Основни суд 

у Сомбору, Основни суд у Новом Пазару и Основни суд у Ужицу . 

Високи савет судства, на седници одржаној 8. септембра 2020. године, донео је 

одлуку о образовању Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за 

Основни суд у Пожаревцу.  

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

за наведене судове и утврдила њихову  благовременост, дозвољеност и потпуност. 
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Дана 10. септембра 2020. године, спроведен је испит за кандидате за судије који се 

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

Основни суд у Лесковцу, Основни суд у Алексинцу, Основни суд у Сомбору, Основни суд 

у Новом Пазару и Основни суд у Ужицу, а немају од раније остварену оцену са испита за 

основне судове, у смислу члана 22. 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).  

Дана 5. фебруара 2021. године  спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, који су поднели пријаву за избор судија у Основни суд у Пожаревцу, а немају 

од раније остварену оцену са испита за основне судове у смислу члана 22. 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).  

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

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

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

смислу члана 45а став 3. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 

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

47/17).  

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

који се први пут бирају и утврдила је листу кандидата за сваки суд, која је објављена на 

интернет страници Високог савета судства. Комплетан материјал са испита Комисија 

Високог савета судства је доставила Високом савету судства. 

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

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

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

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

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

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

из реда судијских помоћника прибављена је оцена рада. 

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

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

судијама, Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, утврдио је 

Предлог одлуке за избор судија и предложио Народној скупштини Републике Србије 

избор 37 кандидата, тако што се: 

     1. Ивана Младеновић, судијски помоћник у Вишем суду у Краљеву, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Краљеву. 

 Ивана Младеновић je рођена 15. децембра 1988. године у Краљеву. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршила је 27. јуна 2012. године. Правосудни испит је 

положила 28. октобра 2016. године.  

Приправнички стаж обавила је у Вишем суду у Краљеву у периоду од 8. јануара 2013. 

године до 8. јуна 2014. године и у периоду од 10. новембра 2014. године до 10. новембра 

2015. године. Након положеног правосудног испита, радни однос на радном месту 

судијског помоћника засновала је 1. новембра 2016. године у Вишем суду у Краљеву, 

обављајући послове у другостепеном кривичном већу, кривичном већу за малолетнике и 

грађанском одељењу, радећи на изради нацрта судских одлука и учествовању у припреми 

правних ставова за публиковање. Звање вишег судијског сарадника-самосталног 

саветника стекла је 1. фебруара 2020. године. 

     Учесник је разних семинара и саветовања у вези стручног усавршавања. Похађала је 

семинар у вези са вођењем финансијске истраге у борби против корупције. Познаје рад на 

рачунару и говори енглески језик. 
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За остварене резултате рада у 2017. години и 2018. години, оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”.  

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

судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Ивана Младеновић  испуњава све услове 

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

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Ивана Младеновић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Младеновић, судијског 

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

 

       2. Јелена Спасић, судијски помоћник у Основном суду у Краљеву, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Краљеву. 

 Јелена Спасић je рођена 24. јануара 1981. године у Пећи. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 20. октобра 2008. године. Правосудни испит је 

положила 28. децембра 2012. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском, касније  Основном суду у Краљеву у 

периоду од 17. марта 2009. године до 17. марта 2012. године. Након положеног 

правосудног испита, радни однос на радном месту судијског помоћника засновала је 14. 

марта 2013. године у Основном суду у Краљеву, где је обављала послове израде нацрта 

судских одлука у кривичној и грађанској материји. У периоду од 1. јануара 2014. године 

до 5. маја 2015. године обављала је послове судијског сарадника у Основном суду у 

Рашкој, радећи на изради нацрта одлука у грађанској материји. Радни однос на радном 

месту вишег судијског сарадника у звању самосталног саветника засновала је 14. 

септембра 2015. године  у Основном суд у Краљеву, где ради на изради одлука у извршној, 

парничној материји и поступку за заштиту права на суђење у разумном року.  

      За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

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

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

Основног суда у Краљеву. 

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Спасић, судијског 

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

 

    3. Данијела Гуњић, адвокат Адвокатске коморе Чачак, предлаже за избор судије за 

Основни суд у Краљеву. 

 Данијела Гуњић je рођена 23. септембра 1973. године у Краљеву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 18. децембра 1998. године. Правосудни испит је 

положила 27. новембра  2002. године.  

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Краљеву у периоду од 1999. године 

до 2002. године, радећи на изради нацрта судких одлука у грађанској и кривичној 



6 

 

материји. Радни однос на радном месту адвоката у Адвокатској комори Чачак засновала 

је 10. септембра 2003. године, где поступа у кривичним поступцима и заступа физичка и 

правна лица у радним, привредним и имовинско-правним споровима. Послове члана 

Управног одбора Адвокатске коморе Чачак обављала је у периоду од 2010. године до 2018. 

године.  

      Учесник је Радне групе формиране од стране Комисије за спровођење Националне 

стратегије правосуђа Министарства правде као представник Адвокатске коморе Чачак. 

Похађала је семинар у организацији Правосудног центра у вези са правима детета, 

преступништву младих и поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела. 

Завршила је обуку за посредника-медијатора у организацији Партнера за демократске 

промене Србије. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.  

Према мишљењу Адвокатске коморе Чачак, Данијела Гуњић је стручна, оспособљена 

и достојна  за избор на судијску функцију. 

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Данијела Гуњић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Данијеле Гуњић, адвоката 

Адвокатске комора Чачак, за судију Основног суда у Краљеву. 

    4. Ана Анђеловић, тужилачки сарадник у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Краљеву. 

 Ана Анђеловић  je рођена 14. октобра 1979. године у Крушевцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 4. фебруара 2009. године. Правосудни испит је 

положила 1. јула 2013. године.  

Приправнички стаж обавила је у адвокатској канцеларији у периоду од јуна 2009. 

године до марта 2010. године и у Основном суду у Краљеву у периоду од 13. јула 2010. 

године до 13. јула 2012. године. Након положеног правосудног испита послове судијског 

помоћника у Основном суду у Краљеву, обављала је почев  од септембра 2013. године до 

7. јула 2015. године, радећи на изради нацрта судских одлука у грађанској материји. У 

периоду од 1. јула 2016. године до 31. маја 2018. године обављала је послове правника у 

канцеларији јавног бележника, радећи на вођењу оставинског поступка. Радни однос на 

радном месту тужилачког сарадника у звању вишег тужилачког сарадника у Вишем 

јавном тужилаштву у Краљеву засновала је 1. јуна 2018. године, где је распоређена у 

Посебно одељење за сузбијање корупције и обавља послове израде нацрта оптужења, 

решења о одбачају кривичних пријава, службених белешки и послове саслушавања и 

испитивања сведока.   

      Учесник је разних семинара и саветовања у вези стручног усавршавања у организацији 

Правосудне академије и ОЕБС-а. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Према мишљењу Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, Ана Анђеловић је стручна, 

оспособљена и достојна  за избор на судијску функцију. 

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Анђеловић, тужилачког 

сарадника у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву, за судију Основног суда у Краљеву. 
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       5. Давор Мркоњић, судијски помоћник у Вишем суду у Краљеву, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Краљеву. 

 Давор Мркоњић јe рођен 4. априла 1981. године у Пули. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 13. децембра 2007. године. Правосудни испит је 

положио 23. фебруара 2011. године.  

Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Краљеву у периоду од 2008. 

године до 2010. године. Радни однос на радном месту судијског помоћника у Вишем суду 

у Краљеву, засновао је 25. јула 2011. године, где обавља послове у кривичном 

ванпретресном већу, другостепеном кривичном већу, послове израде нацрта одлука у 

грађанској материји и послове у вези извршења кривичних санкција. Звање вишег 

судијског сарадника стекао је 25. јула 2013. године.  

      Учесник је разних семинара и саветовања у вези стручног усавршавања у организацији 

Правосудног центра Републике Србије, Правосудне академије, Европске комисије, 

Врховног суда Србије и Вишег суда у Краљеву. Познаје рад на рачунару и говори енглески 

језик.  

За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години, оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Давор Мркоњић,  испуњава све услове 

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

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Давор Мркоњић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Давора Мркоњића, судијског 

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

 

       6. Владимир Симић , судијски помоћник у Основном суд у Краљеву, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Краљеву. 

Владимир Симић  je рођен 7. јула 1977. године у Скопљу. Правни факултет у 

Приштини завршио је 2. октобра 2006. године. Правосудни испит је положио 21. децембра 

2010. године.  

Приправнички стаж обавио је у Општинском, касније  Основном суду у Краљеву у 

периоду од 21. маја 2007. године до 21. маја 2010. године, радећи на изради нацрта одлука 

у кривичној и грађанској материји. Након положеног правосудног испита радни однос на 

радном месту судијског помоћника у Основном суду у Краљеву засновао је 26. јула 2011. 

године, где је обавља послове израде нацрта одлука у кривичној и грађанској материји. Од 

29. маја 2014. године обавља послове реферисања и израде нацрта одлука у кривичном 

ванпретресном већу.  

За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години, оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

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

Владимир Симић  испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Краљеву. 

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Владимир Симић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 
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Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Владимира Симића, судијског 

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

    7. Никола Марушић, судијски помоћник у основном суду у Краљеву, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Краљеву. 

 Никола Марушић  je рођен 26. маја 1984. године у Јагодини. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршио је 3. септембра 2009. године. Правосудни испит је 

положио 25. априла 2012. године.  

У периоду од 1. јуна 2013. године до 19. новембра 2013. године, обављао је послове 

шефа правне службе у предузећу ,,Машинац“ из Краљева, радећи на изради аката и 

пословима заступања компаније. Радни однос на радном месту судијског помоћника у 

Основном суду у Краљеву засновао је 19. новембра 2013. године, радећи на изради нацрта 

судских одлука у кривичној и грађанској материји, а које послове је обављао до 10. јула 

2016. године. Звање вишег судијског сарадника-самосталног саветника стекао је 11. јула 

2016. године у Основном суду у Краљеву, где обавља послове израде нацрта судских 

одлука у кривичној и парничној материји. 

      За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години, оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

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

Никола Марушић  испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Краљеву. 

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Никола Марушић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Николе Марушића, судијског 

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

 

   8. Ивана Гојковић, судијски помоћник у Основном суду у Краљеву, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Краљеву. 

 Ивана Гојковић je рођена 26. фебруара 1982. године у Краљеву. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршила је 9. новембра 2006. године. Правосудни испит је 

положила 23. септембра 2009. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Краљеву у периоду од 21. маја 

2007. године до 3. марта 2010. године. Након положеног правосудног испита, радни однос 

на радном месту судијског помоћника засновала је 4. марта 2010. године у Основном суду 

у Краљеву, где је обављала послове израде нацрта судских одлука, послове изјашњења по 

притужбама и ургеницијама и послове по захтевима за изузеће судија. Звање вишег 

судијског помоћника стекла је  1. августа 2011. године у Основном суду у Краљеву, где 

обавља послове израде нацрта судских одлука у кривичној, грађанској и извршној 

материји и поступа у предметима извршења кривичних санкција. У периоду од 9. октобра 

2013. године до 20. фебруара 2018. године обављала је послове вођења оставинског 

поступка и израде оставинских решења.     

За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

Вишег суда у Краљеву и седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат 
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Ивана Гојковић  испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Краљеву. 

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Гојковић, судијског 

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

9. Марија Пешић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Лесковцу. 

   Марија Пешић je рођена 16. маја 1989. године у Лесковцу. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Нишу 24. априла 2013. године. Мастер студије 

на Правном факултету Универзитета у Нишу завршила је 23. јуна 2015. године. 

Правосудни испит је положила 30. септембра 2016. године.  

         Након завршених студија приправнички стаж обавила је у Основном суду у Лесковцу 

у периоду од 2013. године до 2015. године. Након положеног правосудног испита у 

периоду од 4. јануара 2017. године до 31. марта 2017. године радила је у предузећу ,,Бане 

комерц”доо Кумарево у Лесковцу по уговору о привременим и повременим пословима, на 

правним пословима у одељењу за правне, кадровске и опште послове. Дана 3. априла 2017. 

године засновала је радни однос на одређено време у Основном суду у Лесковцу као 

судијски помоћник, a од 18. децембра 2019. примљена је у радни однос на неодређено 

време. Као судијски помоћник најпре је била распоређена у одељењу за спорове из области 

породичних односа, а затим у парнично одељење. Помаже у раду одељењу за поступање 

у споровима за спречавање насиља у породици и пружању заштите и подршке жртвама 

насиља у породици. Обавља послове у одељењу судске праксе у вези са споровима из 

породичних односа и опште парнице и израђује нацрте одговора на притужбе странака.   

           Поседује сертификат о завршеној специјализованој обуци на основу Закона о 

спречавању насиља у породици и уверење о завршеној основној обуци посредника. 

Учесник је програма обука, семинара и едукација. Познаје рад на рачунару, говори 

енглески језик. 

       За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

Вишег суда у Лесковцу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат Марија 

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

Основног суда у Лесковцу. 

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Пешић, судијског 

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

 

10. Наталија Цакић, судијски помоћник  у Основном суду у Лесковцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Лесковцу. 

   Наталија Цакић je рођена 31. октобра 1989. године у Лесковцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 23. априла 2013. године. Мастер 
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студије на Правном факултету Универзитета у Нишу завршила је 7. октобра 2014. године. 

Правосудни испит је положила 25. децембра 2015. године.  

        Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Лесковцу у периоду од 2013. 

године до 2015. године. Након положеног правосудног испита радила је у Градској управи, 

Одељењу за послове Скупштине града и Градског већа града Лесковца у периоду од 23. 

маја 2016. године до 31. марта 2017. године, а од 1. јуна 2017. године до 30. децембра 2018. 

године, као дипломирани правник на пословима израде одлука Скупштине града 

Лесковца, и праћење рада скупштинских одбора и комисија. Дана 31. децембра 2018. 

године засновала је радни однос на одређено време у Основном суду у Лесковцу као 

судијски помоћник. Распоређена је у извршном, парничном одељењу и одељењу за 

спорове из области породичних односа. Израђује нацрте одлуке, припрема предмете за 

већање и гласање и помаже одељењу судске праксе у области породичних односа. 

Председник је Комисије за спровођење поступака јавних набавки за потребе Основног 

суда у Лесковцу. Израђује нацрте поднесака за потребе извршних поступака. Обавља 

послове у оквиру Инфо-службе Основног суда у Лесковцу за подршку алтернативним 

начинима решавања спорова. Израђује нацрте одговора на притужбе странака.  

      Учесник је бројних семинара и обука у вези стручног усавршавања. Говори енглески 

и немачки језик и познаје рад на рачунарау.   

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

истиче”.  

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

Вишег суда у Лесковцу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат 

Наталија Цакић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Лесковцу. 

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 Наталија Цакић је положила испит за основне судове и остварила 

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Наталија Цакић, судијског 

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

       11. Горан Симић, судијски помоћник у Вишем суду у Лесковцу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Лесковцу. 

Горан Симић je рођен 29. децембра 1986. године у Лесковцу. Основне студије завршио 

је на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду 13. септембра  2012. 

године. Правосудни испит је положио 21. септембра 2016. године.  

Након дипломирања приправнички стаж обавио је у Вишем суду у Лесковцу као 

приправник-волонтер. Након положеног правосудног испита засновао је радни однос у 

Вишем суду у Лесковцу 5. октобра 2016. године, на радном месту судијски помоћник, где 

је био распоређен у кривичном и грађанском већу. Израђивао је нацрте судских одлука, 

бавио се проучавањем правних питања, обављао послове секретара суда у судској управи 

и поступао по притужбама. Додељене су му и активности портпарола суда и лица за 

заштиту података о личности. Дана 1. маја 2019. године премештен је на радно место 

секретара суда у Вишем суду у Лесковцу, који посао обавља и данас.   

Учесник је више правосудних обука и семинара као што су Обука вршења увиђаја 

саобраћајних незгода, израда кривичне пресуде, поступак медијације. Поседује већи број 

сертификата из различитих правних области. Говори енглески и немачки језик, познаје 

рад на рачунару.      

       За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  
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        Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Лесковцу и седнице свих судија 

Апелационог суда у Нишу, кандидат Горан Симић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Лесковцу. 

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 Горан Симић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Горана Симића, судијског 

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

 

12. Јасмина Николић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Лесковцу. 

   Јасмина Николић je рођена 5. фебруара 1984. године у Лесковцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 21. новембра 2011. године. 

Правосудни испит је положила 25. децембра 2014. године.  

        Након завршених студија приправнички стаж обавила је у Основном суду у Лесковцу 

у периоду од 5. априла 2012. године до 4. априла 2014. године. Након положеног 

правосудног испита радила је у Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу на радном месту 

тужилачки сарадник у периоду од 23. фебруара 2015. године до 22. августа 2015. године. 

Од 18. јануара 2016. године засновала је радни однос у Основном суду у Лесковцу на 

радном месту судијски сарадник, а од 30. августа 2018. године у звању виши судијски 

сарадник. Распоређена је на пословима израде нацрта одлука у извршној материји.  

        Познаје рад на рачунару, говори руски и енглески језик. 

        За остварене резултате рада у 2019. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  

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

Вишег суда у Лесковцу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат 

Јасмина Николић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Лесковцу. 

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 Јасмина Николић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јасмине Николић, судијског 

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

    

13. Марија Гирић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Лесковцу.  

   Марија Гирић je рођена 13. маја 1975. године у Нишу. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Нишу 6. јуна 2002. године. Правосудни испит је 

положила 1. октобра 2010. године.  

        Приправнички стаж у периоду од 27. децембра 2002. године до 15. јануара 2004. 

године, обавила је као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији у Нишу. У 

периоду од 1. јуна 2004. године до 14. новембра 2018. године била је у радном односу у 

Установи социјалне заштите ,,Дом за одрасла инвалидна лица” у Дољевцу, где је обављала 

послове правника-секретара установе са лиценцом стручног радника из области радних 

односа, јавних набавки и социјалне заштите. Почев од 15. новембра 2018. године засновала 
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је радни однос у Основном суду у Лесковцу на радном месту судијски помоћник, а од 1. 

децембра 2018. године обавља послове секретара суда.  

       За остварене резултате рада у 2019. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  

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

Вишег суда у Лесковцу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат Марија 

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

Основног суда у Лесковцу. 

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Гирић, судијског 

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

14. Милан Димитријевић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Лесковцу. 

Милан Димитријевић je рођен 5. децембра 1982. године у Лесковцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 22. новембра  2007. године. 

Правосудни испит је положио 23. новембра 2011. године.  

Након дипломирања приправнички стаж у периоду од 11. децембра 2007. године до 11. 

децембра 2008. године обавио је у адвокатској канцеларији као адвокатски приправник. 

Након одслужења војног рока волонтира у Вишем суду у Лесковцу у периоду од 9. 

новембра 2009. године до 21. јула 2011. године. Од 1. августа 2011. године засновао је 

радни однос у Основном суду у Лесковцу на радном месту судијског приправника, где је 

наставио да ради и након положеног правосудног испита на пословима израђивања нацрта 

судских одлука у кривичној и парничној материји. Од новембра 2015. године добио је 

звање стручног сарадника на одређено време, где је радио у оставинској, ванпарничној, 

парничној, извршној и кривичној материји. Од 14. маја 2016. године добио је звање вишег 

судијског сарадника. Почев од 18. децембра 2019. године засновао је радни однос на 

неодређено време у Основном суду у Лесковцу на радном месту виши судијски сарадник-

самостални саветник где је распоређен у кривичној материји и обавља послове у 

кривичном ванпретресном већу.     

       Учесник је већег броја стручних семинара и обука. Такође помаже у раду Одељења 

судске праксе Основног суда у Лесковцу. Говори енглески, француски и италијански 

језик, познаје рад на рачунару.      

       За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

Вишег суда у Лесковцу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат Милан 

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

Основног суда у Лесковцу. 

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Милан Димитријевић је положио испит за основне судове и 

остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милана Димитријевића, 

судијског помоћника у Основном суду у Лесковцу, за судију Основног суда у Лесковцу. 
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15. Весна Нешовић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Лесковцу. 

   Весна Нешовић je рођена 1. априла 1975. године у Лесковцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 18. септембра 2002. године. 

Правосудни испит је положила 9. маја 2006. године.  

        Након завршених студија приправнички стаж обавила је у Трговинском суду у 

Лесковцу у периоду од 12. маја 2003. године до 8. маја 2006. године. Након положеног 

правосудног испита од 1. фебруара 2007. године до 2. фебруара 2008. године засновала је 

радни однос на одређено време у Привредном друштву за дистрибуцију електричне 

енергије „Југоисток”Д.О.О. Ниш, Електродистрибуција Лесковац, где је била распоређена 

на радном месту самосталног стручног сарадника за правне и опште послове. У периоду 

од 17. фебруара 2009. године до 23. фебруара 2010. године била је у радном односу на 

одређено време у Градској управи за финансије града Лесковца, где је у оквиру Одсека за 

утврђивање и контролу изворних прихода локалне самоуправе-одељење локалне пореске 

администрације, била распоређена на радном месту инспектора канцеларијске контроле. 

У Основном суду у Лесковцу засновала је радни однос 2. августа 2010. године, на радном 

месту судијског сарадника. Током рада обављала је послове у више материја: радни 

спорови, кривична материја, послови судске управе и извршна материја. Израђивала је 

нацрте судских одлука, обрађивала притужбе грађана, проучавала правна питања, судску 

праксу и литературу.     

        Познаје рад на рачунару, говори енглески језик. 

       За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

Вишег суда у Лесковцу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат Весна 

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

Основног суда у Лесковцу. 

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 Весна Нешовић је положила испит за основне судове и остварила 

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Весне Нешовић, судијског 

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

 

16. Емилија Маринковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Лесковцу. 

   Емилија Маринковић je рођена 13. децембра 1985. године у Нишу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 16. марта 2009. године. 

Правосудни испит је положила 28. септембра 2012. године.  

        Приправнички стаж у периоду од 28. априла 2009. године до 28. априла 2011. године 

обавила је у Вишем суду у Нишу као судијски приправник-волонтер. Дана 7. маја 2012. 

године засновала је радни однос у Основном суду у Нишу као судијски приправник.  

Након положеног правосудног испита наставила је да ради у истом суду и то у периоду од 

28. септембра 2012. године до 13. октобра 2013. године на пословима израде нацрта одлука 

и других аката за судије у кривичном и грађанском одељењу у својству судијског 

приправника. У периоду од 14. октобра 2013. године до 18. јануара 2016. године, на радном 

месту судијског помоћника у звању судијског сарадника, поступала је у ванпарничном 

поступку за расправљање заоставштине. Од 27. јануара 2016. године до 18. јануара 2019. 

године, поступала је у извршном одељењу. Од 19. јануара 2019. године до 28. фебруара 
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2019. године, била је распоређена у кривичном већу и у одељењу извршења кривичних 

санкција. Почев од 1. марта 2019. године засновала је радни однос у Апелационом суду у 

Нишу, на радном месту судијског помоћника у звању судијског сарадника у грађанском 

одељењу.     

       Учесник је већег броја стручних семинара и радионица из различитих правних 

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

       За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

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

Основног суда у Лесковцу. 

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 Емилија Маринковић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Емилије Маринковић, судијског 

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

 

17. Јелена Додић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, предлаже за 

избор судије за Основни  суд у Алексинцу. 

 

         Јелена Додић je рођена 23. јуна 1985. године у Алексинцу. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Нишу 09. септембра 2010. године. Правосудни 

испит је положила 25. априла 2013. године. 

        Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Нишу у периоду од  18. октобра  

2010. године до 13. маја 2013. године, прво као волонтер, а затим и судијски приправник. 

Након положеног правосудног испита, наставила је да ради у истом суду у својству 

судијског помоћника. Дана 11. децембра 2013. године засновала је радни однос на 

одређено време у Основном јавном тужилаштву у Нишу, као тужилачки помоћник. Од 

16.децембра  2013. године наставила је да ради у Апелационом суду у Нишу на радном 

месту судијски помоћник у звању судијски сарадник. Дана 01. априла 2018. године добила 

је звање вишег судијског сарадника и обављала је послове у области кривичне материје. 

Такође, сачињава записнике на седницама кривичног одељења Апелационог суда у Нишу, 

присуствује седницама апелационих судова и Врховног касационог суда ради 

усаглашавања судске праксе и аутор је сентенци објављених у Билтенима Апелационог 

суда у Нишу.  

       За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”. Учесница је бројних семинара у организацији Правосудне академије као и 

других еминентних установа. Поседује сертификат Врховног касационог суда о учешћу 

на обуци за писање кривчних пресуда. 

Одлично се служи енглеским језиком. Познаје рад на рачунару. 

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, Јелена Додић 

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

у Алексинцу. 

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

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

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

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Додић, судијског 

помоћника у Апелационом суду у Нишу, за судију Основног суда у Алексинцу. 
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18. Нада Арсенијевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, предлаже 

за избор судије за Основни  суд у Алексинцу. 

 

Нада Арсенијевић je рођена 14. марта 1980. године у Пироту. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 19. марта 2009. године. 

Правосудни испит је положила 28. фебруара 2013. године. 

        Приправнички стаж започела је 2009. године као адвокатски приправник, а у току 

2010. године наставила је у Основном суду у Нишу, као судијски приправник-волонтер. 

Након положеног правосудног испита, у периоду од 01. марта 2013. до 31. августа 2014. 

године била је ангажована у Предузећу за путеве „Ниш“ ад Ниш у стечају, по основу 

уговора о раду на одређено, на радном месту правни референт.У периоду од 25. априла 

2016. до 30. септембра 2016. године била је ангажована у Служби за катастар 

непокретности, по уговору о привременим и повременим пословима на решавању 

управних предмета у поступку одржавања катастра непокретности. Дана 24. октобра 2016. 

године засновала је радни однос на одређено време у Основном суду у Нишу, на радном 

месту судијски помоћник, у звању судијски сарадник. У том периоду, обављала је послове 

из области парничне, извршне и кривичне материје, као и материје извршења кривичних 

санкција. Од 01. новембра 2019. године засновала је радни однос на одређено време  у 

Апелационом суду у Нишу на радном месту судијски помоћник у звању виши судијски 

сарадник и обавља послове из парничне материје. 

       За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”. Учесница је бројних семинара у организацији Правосудне академије као и 

других еминентних установа. 

Одлично се служи енглеским језиком. Познаје рад на рачунару. 

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, Нада Арсенијевић 

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

у Алексинцу. 

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 Нада Арсенијевић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Наде Арсенијевић, судијског 

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

 

 

19. Весна Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Алексинцу, предлаже 

за избор судије за Основни  суд у Алексинцу. 

 

         Весна Јовановић je рођена 05. августа 1982. године у Алексинцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 16. децембра 2007. године. 

Правосудни испит је положила 26. октобра 2011. године. 

        Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Алексинцу у периоду од  08. 

септембра  2009. године до 07. септембра 2012. године. Дана 24. септембра 2012. године 

засновала је радни однос на одређено време у Основном суду у Нишу  у својству судијског 

помоћника. Дана 13. марта 2014. године засновала је радни однос на одређено време у 

Основном суду у Алексинцу, а од 11. априла 2109. године примљена је у радни однос на 

неодређено време на радном месту судијски  помоћник, у звању самосталног саветника. У 

досадашњем радном искуству, распорђивана је, углавном,  код судија који су поступали у 

грађанској материји и ИПВ-у, а поред тога обављала је део послова судске управе у вези 

са притужбама на рад судија и захтевима за њихово изузеће. У 2020. години задужена је 

за поступање у одрђеном броју оставинских предмета. 
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       За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Одлично се служи енглеским језиком. Познаје рад на рачунару. 

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

судија  Вишег суда у Нишу и Апелационог суда у Нишу, Весна Јовановић испуњава све 

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

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 Весна Јовановић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Весне Јовановић, судијског 

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

 

      20. Дејан Петковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Сомбору.  

      Дејан Петковић је рођен 10. марта 1982. године у Призрену. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 11. априла 2007. године. Правосудни 

испит положио је 02. новембра 2010. године.  

      Након завршених студија започео је приправнички стаж  у адвокатској канцеларији у 

Београду. Након положеног правосудног испита постаје судијски сарадник-помоћник у 

Првом основном суду у Београду где ради до 2012. године на изради нацрта судских 

одлука, проучавању и анализи прописа. Након тога ради као дипломирани правник у 

привредном друштву где се бави привредним пословањем, израдом уговора у привреди и 

радним односима. Од маја до новембра 2013. године ради као судијски помоћник у Првом 

основном суду у Београду.  Децембра 2013. године  постаје корисник  почетне обуке на 

Правосудној академији. Као корисник почетне обуке на Правосудној академији радио је у 

Прекршајном суду у Београду, као и у тужилаштву. Током обуке стекао је практично и 

теоретско знање из грађанске, кривичне и прекршајне области под надзором и 

руковођењем ментора. Такође је похађао додатну обуку у Вишем суду у Београду и 

Апелационом суду у Београду. 

     На основу члана 45а Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 

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

47/17), кандидату Дејану Петковићу, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

        Говори енглески језик, служи се шпанским језиком, познаје рад на рачунару. 

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Дејан Петковић је 

достојан, стручан, оспособљен и мотивисан за квалитетан рад који се захтева од судије и 

свестан је обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и 

да својим личним примером ради на његовом унапређењу. 

      Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Дејана Петковића, корисника 

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

     21. Јелена Косовић, судијски помоћник у Вишем суду у Сомбору, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Сомбору. 

 Јелена Косовић je рођена 10. јануара 1979. године у Врбасу. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 23. децембра 2003. године. Правосудни испит је 

положила 29. септембар 2006. године.  
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Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Кули у периоду од 01. априла 2004. 

године до 28. септембра 2006. године, где је након положеног правосудног испита 

наставила да ради као судијски помоћник до 31. марта 2007. године. У периоду од 01. 

априла 2007. године до 31. октобра 2009. године обављала је послове руководиоца правног 

сектора у два привредна друштва. Од 23. фебруара 2010. године почиње да ради као 

судијски помоћник у Вишем суду у Сомбору, у кривичној материји. Обавља послове 

израде нацрта првостепених одлука, проучава и припрема Кж предмете за веће и 

одлучивање по изјављеним жалбама, израда нацрта другостепених одлука.... 

За остварене резултате рада у 2017,  2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Сомбору и Апелационог суда у 

Новом Саду, кандидат Јелена Косовић  испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Сомбору. 

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Косовић, судијског 

помоћник у Вишем суду у Сомбору, за судију Основног суда у Сомбору. 

 

    22. Горан Бирманчев, судијски помоћник у Основном суду у Сомбору, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Сомбору. 

 Горан Бирманчев  je рођен 09. јула 1976. године у Апатину. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршио је 7. октобра 2002. године. Правосудни испит је 

положио 9. маја 2006. године.  

Приправнички стаж обавио је у Општинском органу за прекршаје Апатин у периоду 

од 03. фебруара 2003. године до 03. фебруара 2006. године. Након положеног правосудног 

испита, радни однос на радном месту судијског сарадника засновао је 15. јуна 2006. године 

у Општинском суду у Апатину. У периоду од 08. јануара 2009. године до 10. јуна 2010. 

године обављао је послове адвоката. У периоду од 11. јуна 2010. године обављао је 

послове вишег судијског сарадника у Основном суду у Сомбору све до 31. децембра 2015. 

године. Дана 01. јануара 2016. године постаје секретар Основног суда у Сомбору. Виши 

судијски сарадник постаје 01. јануара 2019. године у истом суду и распоређен је у 

кривично одељење. 

      Учесник је разних саветовања и обука у вези стручног усавршавања из области права 

детета и кривичнопрвне заштите малолетних лица. Похађао је обуку за рад на рачунару и 

говори енглески језик. 

За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Сомбору, Вишег суда у 

Сомбору и Апелационог суда у Новом Саду , кандидат Горан Бирманчев  испуњава све 

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

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 Горан Бирманчев је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Горана Бирманчева, судијског 

помоћника у Основном суду у Сомбору, за судију Основног суда у Сомбору. 
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    23 . Ранка Мраовић, судијски помоћник у Основном суду у Сомбору, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Сомбору. 

 Ранка Мраовић je рођена 10. априла 1988. године у Кљајићеву. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 07. октобар 2011. године. Правосудни испит је 

положила 27. маја  2014. године.  

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Сомбору. У периоду од 05. августа 

2014. године до 31. децембра 2016. године ради као судијски сарадник – саветник у 

Основном суду у Сомбору. Oд 04. јануара 2017. године у истом суду обаља посао вишег 

судијског сарадника – самосталног саветника.  Током свог рада поступала је у кривичној 

и грађанској материји, тренутно обавља послове извршења кривичних санкција. 

      Учесник је разних семинара и саветовања у вези стручног усавршавања у вези са 

кривичном и грађанском материјом. Познаје рад на рачунару и говори француски и 

енглески језик. 

За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Сомбору, Вишег суда у 

Сомбору и Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Ранка Мраовић испуњава све услове 

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

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 Ранка Мраовић је положила испит за основне судове и остварила 

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ранке Мраовић, судијског 

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

 

     24. Ивона Минић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Пазару, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Новом Пазару. 

 Ивона Минић je рођена 12. априла 1976. године у Новом Пазару. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 03. октобра 2000. године. Правосудни испит је 

положила 01. јула 2015. године.  

Приправнички стаж обавила је у Гнералном секретаријату савезне Владе у периоду од 

децембра 2001. године до августа 2002. године. Послове правника у Прокредит банци од  

септембра 2002. године до јуна 2014. године. У периоду од новембра 2015. године до 

августа 2018. године  обављала је послове правника у предшколској установи „Весело 

детињство“. Од 15. јануара 2019. запослена је у Основном суду у Новом Пазару као виши 

судијски сарадник и обавља послове у грађанском одељењу и судској управи. 

За остварене резултате рада у 2019. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Пазару, Вишег суда у 

Новом Пазару и Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Ивона Минић испуњава све 

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

Пазару. 

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 Ивона Минић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивоне Минић, судијског 

помоћника у Основном суду у Новом Пазару, за судију Основног суда у Новом Пазару. 
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      25. Минела Муратовић, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Пазару, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Новом Пазару. 

 Минела Муратовић je рођена 26. јула 1986. године у Новом Пазару. Правни факултет 

Универзитета у Новом Пазару завршила је 07. јула 2010. године. Правосудни испит је 

положила 30. септембра 2016. године.  

Приправнички стаж обавила је у Вишем суду у Новом Пазару у периоду од 04. јула 

2013. године до 04. јула 2015. године, где је након положеног правосудног испита  

наставила да ради као судијски помоћник. Радни однос на радном месту судијског 

помоћника у звању саветника у Вишем суду у Новом Пазару засновала је 08. септембра 

2017. године и данас обаља ову функцију. Поступа у првостепеним и другостепеним 

кривичним предметима, као и у предметима поводом заштите права на суђење у разумном 

року. Обавља и послове и одељењу судске праксе.  

      Учесник је разних семинара и саветовања у вези стручног усавршавања у области из 

кривично правне материје. Познаје рад на рачунару, говори енглески, руски и немачки 

језик. 

За остварене резултате рада у 2017., 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Новом Пазару и Апелационог суда 

у Крагујевцу, кандидат Минела Муратовић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом Пазару. 

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 Минела Муратовић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Минеле Муратовић, судијског 

помоћника у Вишем суду у Новом Пазару, за судију Основног суда у Новом Пазару. 

 

      26. Мунир Јусовић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Пазару, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Новом Пазару. 

 Мунир Јусовић  je рођен 01. марта 1984. године у Тутину. Правни факултет 

Универзитета у Новом Пазару завршио је 30. септембра 2009. године. Правосудни испит 

је положио 31. октобра 2014. године.  

Приправнички стаж обавио је у Вишем суду у Новом Пазару у периоду од 04. априла 

2011. године до 03. априла 2013. године. Радни однос на радном месту судијског сарадника 

у звању саветника у Основном суду у Новом Пазару засновао је 30. новембра 2015. године. 

Од 01. фебруара 2017. године до 29. августа 2018. године обављао је посао судијског 

сарадника у звању саветника. Од 18. октобра 2018. године обављао је  посао стручног 

сарадника у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару. Од 07. марта 2019. године у 

Основном суду у Новом Пазару обавља послове самосталног саветника.   

 Учесник је великог броја обука и семинара у организацији Правосудне академије, 

Врховног касационог суда и ОСЦЕ. 

За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Пазару, Вишег суда у 

Новом Пазару и Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Мунир Јусовић испуњава све 

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

Пазару. 

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

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 
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РС”, брoj 7/18), кандидат Мунир Јусовић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мунира Јусовића, судијског 

помоћника у Основном суду у Новом Пазару, за судију Основног суда у Новом Пазару. 

 

     27. Аладин Маџовић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Новом Пазару.  

      Аладин Маџовић је рођен 06. септембра 1983. године у Новом Пазару. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Пазару 2008. године. 

Правосудни испит положио је 22. фебруара 2011. године.  

       Након завршених студија започео је приправнички стаж Општинском суду у Новом 

Пазару. Након положеног правосудног испита постаје судијски сарадник у Основном суду 

у Новом Пазару где ради до 30. новембра 2013. године. 01. децембра 2013. године уписује 

Правосудну академију. Учесник је бројиних семинара у организацији ОЕБС-а, ОСЦЕ-а, 

Министарства правде, Правосудне академије, Високог савета судства и других.  

     На основу члана 45а Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 

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

47/17), кандидату Аладину Маџовићу, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

     Говори енглески језик и познаје рад на рачунару. 

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Аладин Маџовић је 

достојан, стручан, оспособљен и мотивисан за квалитетан рад који се захтева од судије и 

свестан је обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и 

да својим личним примером ради на његовом унапређењу. 

       Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Аладина Маџовића, корисника 

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

28. Небојша Маринковић, судијски помоћник у Вишем суду у Ужицу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Ужицу.  

Небојша Маринковић je рођен 18. август 1977. године у Ужицу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 06. априла 2001. године. 

Правосудни испит је положио 03. децембра 2003. године.  

Приправнички стаж обавио је у Окружном суду у Ужицу  у периоду од 01. јуна 2001. 

до 30. септембра 2003. године. Након положеног правосудног испита, у периоду од 01. 

јануара 2004. године до 31. децембра 2009. године засновао је радни однос у истом суду 

на радном месту  судијског сарадника, а касније и вишег судијског сарадника.  Почев од 

01. јануара 2010. године, засновао је радни однос у Вишем суду у Ужицу, у звању вишег 

судијског сарадника, где је поступао у припреми и реферисању предмета у „Гж“ материји, 

изради нацрта другостепених и првостепених парничних одлука, проучавања правних 

питања, припрема правних ставова за публиковање, уједначавања судске праксе, праћење 

одлука виших судских инстанци и међународних судова. Део је тима за промоцију 

медијације и обављао је и друге послове по налогу председника суда.  
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       За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

        Течно говори енглески језик, служи се француским језиком и познаје рад на рачунару. 

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

Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Небојша Маринковић испуњава све услове који 

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

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Небојша Маринковић је положио испит за основне судове и 

остварио оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Небојше Маринковић, судијског 

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

 

29. Сунчица Мисаиловић, судијски помоћник у Вишем суду у Ужицу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Ужицу.  

Сунчица Мисаиловић je рођен 15. фебруара 1976. године у Ужицу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 06. октобра 2000. Правосудни 

испит је положила 04. јула 2003. године. Мастер академске студије на Правном факултету 

Универзитета у Београду на грађанскоправном модулу, завршила је дана 18. септембра 

2013. године и стекла звање мастер правник из уже грађанскоправне научне области. 

 

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Ужицу  у периоду од 15. 

новембра 2000. до 02. новембра 2003. године. У периоду од 03. новембра 2003. године до 

31. децембра 2009. године радила је у Окружном суду у Ужицу, прво на на радном месту 

судијског сарадника, а касније и вишег судијског сарадника.  Почев од 01. јануара 2010. 

године, засновала је радни однос у Вишем суду у Ужицу, у звању вишег судијског 

сарадника, где је поступала у припреми, реферату  и изради нацрта другостепених и 

првостепених парничних одлука. Обављала је послове портпарола суда и службеника за 

јавне набавке. 

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

истиче”.  

        Служи се енглеским  и немачким  језиком и познаје рад на рачунару. Поседује 

Сертификат медијатора, пројект менаџер је на међународним пројектима суда и 

потпредседник Секције за портпароле судова Републике Србије.  

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

Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Сунчица Мисаиловић испуњава све услове који 

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

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Сунчица Мисаиловић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сунчице Мисаиловић, судијског 

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

 

      30. Марко Миловановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Ужицу.  
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Марко Миловановић је рођен 06. јула 1984. године у Ужицу. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 18. јануара 2010. године. Правосудни 

испит положио је 29. маја 2012. године.  

   Након завршених студија започео је приправнички стаж је у Основном и Вишем суду 

у Ужицу где је у својству приправника-волонтера и приправника радио од 22. фебруара 

2010. Дана 1. децембра 2012.године, положио је пријемни испит за упис у трећу генерацију 

полазника Правосудне Академије. Током обуке стекао је практично и теоретско знање из 

грађанске, кривичне и прекршајне области под надзором и руковођењем ментора. По 

завршетку програма почетне обуке, успешно је положио завршни испит 1. јула 2015. 

године, са завршном оценом 5. 

На основу члана 45а Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 

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

47/17), кандидату Марко Миловановићу, као мерило стручности и оспособљености, узета 

је завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

 Говори енглески језик и познаје рад на рачунару. Носилац је Сертификата о 

поседовању посебних знања из области права детета и примене Закона о заштити 

узбуњивача. 

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Марко Миловановић је 

достојан, стручан, оспособљен и мотивисан за квалитетан рад који се захтева од судије и 

свестан је обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и 

да својим личним примером ради на његовом унапређењу. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марка Миловановића, корисника 

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

 31. Александар Јањушевић, судијски помоћник у Основном суду у Ужицу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Ужицу.  

Александар Јањушевић je рођен 12. маја 1974. године у Ужицу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. априла 1998. године. 

Правосудни испит је положио 27. фебруара 2001. године.  

Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Ужицу у периоду од 31. новембра 

1998. до 28. маја 2001. године. Након положеног правосудног испита, од 28. маја 2001. 

године радио је у истом суду на радном месту судијског сарадника, а касније и вишег 

судијског сарадника.  Током свог радног стажа  учествовао је у изради нацрта одлука у 

грађанској материји, и то  нацрта пресуда  и нацрта  других првостепених одлука у 

парничној и извршној материји, као и свих одлука ИПВ већа, а обављао је послове везане 

за праћење судске праксе.  

       За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”. Учесник је бројних семинара у организацији Правосудне академије као и 

других еминентних установа, у циљу професионалног усавршавања. 

        Течно говори енглески и немачки језик, и познаје рад на рачунару. 

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

Вишег суда у Ужицу и Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Александар Јањушевић 

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

у Ужицу. 

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Александар Јањушевић је положио испит за основне судове и 

остварио оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александра Јањушевић, 

судијског помоћника у Основном суду у Ужицу, за судију Основног суда у Ужицу. 
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32. Марија Радојевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Ужицу.  

Марија Радојевић је рођена 09. септембра 1984. године у Ужицу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 21. октобра 2011. године. 

Правосудни испит положила је 01. јула 2015. године.  

   Након завршених студија започела је приправнички стаж је у Основном суду у 

Ужицу у периоду од 01. новембра 2012. до 01. новембра 2014. године. Дана 1. фебруара 

2016.године, засновала је радни однос у Правосудној академији у својству корисника 

почетне обуке.У оквиру програма почетне обуке прошла је обуку у Основном суду у 

Ужицу у грађанском и кривичном одељењу, Основном јавном тужилаштву у Ужицу и 

Прекршајном суду у Ужицу. По завршетку програма почетне обуке, успешно је положила 

завршни испит 06. јула 2018. године, са завршном оценом 5.  

На основу члана 45а Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 

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

47/17), кандидату Марији Радојевић, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

 Говори енглески језик и познаје рад на рачунару. Носилац је Сертификата о завршеној 

специјализованој обуци у смислу члана 28  ст. 3. Закона о спречавању насиља у породици 

и сертификата на основу учешћа на семинарима о увиђају саобраћајних незгода.   

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Марија Радојевић је 

достојна, стручна, оспособљена и мотивисана за квалитетан рад који се захтева од судије 

и свесна је обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и 

да својим личним примером ради на његовом унапређењу. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Радојевић, корисника 

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

33.Мирјана Лукић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Пожаревцу.  

Мирјана Лукић је рођена 16. августа 1982. године у Крушевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 7. фебруара 2006. године. 

Правосудни испит положила је 30. априла 2016. године.  

Од маја 2006. године радила је у ДОО „Верано моторс” у Београду као дипломирани 

правник-приправник. Након тога, од октобра 2006. године до септембра 2015. године, 

радила је у Фонду за хуманитарно право као правни аналитичар/истраживач и 

администратор електронске базе података. 

Почевши од 1. марта 2017. године запослена је као корисник почетне обуке на 

Правосудној академији у генерацији 2016/2017 године. У оквиру Правосудне академије 

прошла је и успешно завршила обуку у кривичном, парничном, ванпарничном и извршном 

одељењу Првог основног суда у Београду, Прекршајном суду у Београду и Првом 

основном јавном тужилаштву.  

По завршетку програма почетне обуке, успешно је положила завршни испит 3. јула 

2019. године, са завршном оценом 5.  

Након почетне обуке упућена је на даље усавршавање у Управни суд, где је у периоду 

од септембра 2019. године до марта 2020. године, обављала послове саветника за 

припремни поступак. Почев од марта 2020. године упућенa је на рад у Врховни касациони 

суд у Одељење судске праксе, где посебну пажњу посвећује проучавању домаће судске 

праксе, као и праксе Европског суда за људска права. 
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Учесник је већег броја семинара и обука. Носилац је више похвала, диплома  и 

сертификата. Познаје рад на рачунару, активно говори енглески језик. 

На основу члана 45а став 3. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 

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

и 47/17), кандидату Мирјани Лукић, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Мирјана Лукић је 

достојна, стручна, оспособљена и мотивисана за квалитетан рад који се захтева од судије 

и свесна је обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и 

да својим личним примером ради на његовом унапређењу.  

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирјане Лукић, корисника 

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

 

34. Роберт Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Пожаревцу. 

 

Роберт Јовановић je рођен 26. јуна 1974. године у Пожаревцу. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 19. новембра 1999. године. Правосудни 

испит је положио 29. маја 2002. године.  

Након завршених студија приправнички стаж је обавио у Општинском суду у 

Пожаревцу у својству приправника-волонтера. Након завршеног приправничког стажа и 

положеног правосудног испита наставио јe да ради као судијски помоћник најпре у 

Општинском, а сада у Основном суду у Пожаревцу, у звању виши судијски сарадник-

самостални саветник.  

  За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

       Поседује сертифкат из области примене Закона о извршном поступку, као и из области 

примене Закона о заштити узбуњивача. Положио је испит за јавног извршитеља у јануару 

2020. године. 

        Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Пожаревцу и Апелационог 

суда у Кргујевцу, кандидат Роберт Јовановић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије за Основни суд у Пожаревцу. 

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 Роберт Јовановић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Роберта Јовановића, судијског 

помоћника у Основном суду у Пожаревцу, за судију Основног суду у Пожаревцу. 

 

35. Сања Кукољ, стручни сарадник у ЈП „Топлификација” Пожаревац, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Пожаревцу. 

 

Сања Кукољ je рођена 9. априла 1981. године у Пожаревцу. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 19. фебруара 2013. године. Правосудни 

испит је положила 30. септембра 2016. године. 

Приправнички стаж је обавила у Вишем суду у Пожаревцу у периоду од марта 2013. 

године до маја 2014. године. 

У периоду од маја 2014. године до септембра 2015. године радила је као адвокатски 

приправник у адвокатској канцеларији. 

У периоду од новембра 2015. године до јула 2016. године радила је као стручни 

сарадник у Одељењу имовинско - правних послова у Градској управи Града Пожаревца. 
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Од јула 2016. години ради као самостални стручни сарадник за правна питања у ЈП 

„Топлификација” Пожаревац, у Одељењу имовинско-правних послова. 

Познаје рад на рачунару, течно говори енглески језик. 

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 Сања Кукољ је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Према мишљењу извршног директора правих и економских послова ЈП 

„Топлификација” Пожаревац, кандидат Сања Кукољ поседује одговарајућа теоријска и 

практична знања за обављање судијске функције, обзиром на то да изузетно успешно 

обавља послове пуномоћника ЈП „Топлификација” Пожаревац. Сања Кукољ је изузетно 

одговорна, поуздана, своје послове обавља савесно, достојна је судијске функције. 

Мишљење је да ће судијску функцију обављати поштено, правично, непристрасно и да ће 

узорно чувати углед судије и суда. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сање Кукољ, стручног сарадника 

у ЈП „Топлификација” Пожаревац, за судију Основног суду у Пожаревцу. 

       

 

36. Марјан Ранђеловић, судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Пожаревцу. 

 

Марјан Ранђеловић je рођен 14. јула 1978. године у Пожаревцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 15. октобра 2008. године. 

Правосудни испит је положио 13. јуна 2011. године.  

Приправнички стаж је обавио у Основном суду у Пожаревцу у својству приправника-

волонтера у периоду од 29. октобра 2008. године до 3. марта 2009. године. Од 4. марта 

2009. године до 31. октобра 2011. године радио је као судијски приправник у истом суду.  

Од 1. новембра 2011. године до данас ради у Основном суду у Пожаревцу на радном 

месту судијског помоћника у звању вишег судијског сарадника - самосталног саветника. 

Прошао је сва одељења у суду, почев од оставинског, ванпарничног, парничног и 

кривичног одељења, где је израђивао нацрте свих судских одлука. Тренутно ради у 

одељењу судске управе где спроводи поступке јавних набавки, поступа по међународним 

замолницама, замењује секретара суда у одсуству.  

Председник је свих комисија за јавне набавке од 2012. године до данас. Такође је члан 

свих конкурсних, дисциплинских и пописних комисија у суду од 2011. године. Заменик је 

овлашћеног лица за заштиту узбуњивача у складу са Законом за заштиту узбуњивача, 

заменик је овлашћеног лица за сарадњу са Министарством одбране и Министарством 

унутрашњих послова. Заменик је председника Радне групе за израду Програма 

финансијског управљања и контроле. Израдио је План интегритета суда по Закону о 

Агенцији за борбу против корупције.  

За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Учесник је великог броја семинара и саветовања из свих правних области, обука у 

организацији Правосудне академије за портпароле судова, као и и бројних предавања из 

области права Европске Уније. Израдио је Информатор о раду суда који је награђен 28. 

септембра 2010. године од стране Повереника за информације од јавног значаја. 

        Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Пожаревцу, кандидат Марјан 

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

Основни суд у Пожаревцу. 

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 



26 

 

РС”, брoj 7/18), кандидат Марјан Ранђеловић је положио испит за основне судове и 

остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марјана Ранђеловића, судијског 

помоћника у Основном суду у Пожаревцу, за судију Основног суду у Пожаревцу. 

 

37. Анкица Хинић, судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Пожаревцу. 

 

Анкица Хинић je рођена 18. децембра 1973. године у Загребу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 16. јуна 2009. године. 

Правосудни испит је положила 27. децембра 2012. године.  

Након завршених студија приправнички стаж је обавила у Основном суду у Пожаревцу 

у својству приправника - волонтера  од 2010. године до 2012. године.  

Радни однос на одређено време засновала је у Основном суду у Пожаревцу 21. марта 

2013. године на радном месту судијског помоћника у звању судијског сарадника - 

саветника. Звање вишег судијског сарадника - самосталног саветника је стекла 1. новембра 

2016. године. Ради под надзором парничних судија у припремном грађанском одељењу, а 

делом је ангажована и на пословима судске управе. Послове које обавља су: израда нацрта 

судских одлука (пресуда и решења), одлагање суђења по потреби, преглед ожалбених 

предмета у вези испуњености услова за слање предмета инстанционом суду, евиденција, 

преглед и сачињавање анализа и извештаја о предметима који су враћени због процесних 

недостатака од стране инстанционих судова и вођење записника на састанцима грађанског 

одељења. Такође, под надзором председника суда израђује нацрте судских одлука управе, 

поступа по притужбама и представкама грађана, што укључује по потреби и пријем 

странака и сачињавање записника о пријему. Члан је Радне групе за финансијско 

управљање и контролу. 

За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Учесник је великог броја семинара и саветовања у циљу унапређења знања. 

        Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Пожаревцу и Апелационог 

суда у Крагујевцу, кандидат Анкица Хинић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије за Основни суд у Пожаревцу. 

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 Анкица Хинић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. марта 2021. године, донео је одлуку да 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор Анкице Хинић, судијског 

помоћника у Основном суду у Пожаревцу, за судију Основног суду у Пожаревцу. 
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