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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 Брусу:  

1. Тамара Луковић, судијски помоћник у Основном суду у Брусу, 

2. Ивана Тоскић, судијски помоћник у Основном суду у Брусу, 

3. Марко Радмановац, судијски помоћник у Основном суду у Брусу. 

 

                                                                           II 

 

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

суд у Бујановцу: 

1.Драгана Накић, судијски помоћник у Основном суду у Бујановцу, 

2. Недретан Реџепи, судијски помоћник у Основном суду у Бујановцу. 

 

 

                                                              III 

 

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

Основни суд у Великој Плани: 

1. Горан Тодоровић, судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани,  

2. Предраг Павловић, судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани,  

3. Бранкица Будимкић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву, 

4. Драгана Радисављевић, судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани, 

 

                                                              IV  

 

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

Основни суд у Великом Градишту: 

1. Ана Чукановић, судијски помоћник у Основном суду у Великом Градишту, 

2. Валентина Ђаловић, правобранилачки помоћник, Државно правобранилаштво, 

3. Срђан Перић, тржишни инспектор, Министарство туризма, трговине и 

телекомуникација. 
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                                                                             V 

 

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

Основни суд у Врању: 

1. Бранкица Младеновић, судијски помоћнк у Основном суду у Врању, 

2. Сања Трајковић, судијски помоћник у Вишем суду у Врању, 

3. Маја Протић, судијски помоћник у Основном суду у Врању, 

4. Миљана Стошић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, 

5. Иван Спасић, адвокат, Адвокатска комора Ниш, 

6. Ивана Арсић, судијски помоћник у Основном суду у Врању, 

7. Биљана Станојковић, судијски помоћник у Основном суду у  Врању. 

 

                                                                           VI 

 

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

Основни суд у Димтровграду: 

1. Анђела Петров Димитров, судијски помоћник у Основном суду у 

Димитровграду, 

2. Срђан Христов, секретар гимназије ,,Свети Кирило и Методије“, Димитровград. 

 

                                                                         VII 

 

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

Основни суд у Зрењанину: 

1. Горана Протић, судијски помоћник у Вишем суду у Зрењанину, 

2. Јовица Јовановић, судијски помоћник у Вишем суду у Зрењанину, 

3. Александар Атељевић, судијски помоћник у Основном суду у Зрењанину, 

4. Златица Сремац, судијски помоћник у Основном суду у Зрењанину, 

5. Татјана Петров, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. 

 

 

                                                                       VIII 

 

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

Основни суд у Књажевцу: 

1. Иван Стојановић, судијски помоћник у Основном суду у Књажевцу. 

 

 

                                                                         IX 

 

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

Основни суд у Крушевцу: 

1. Никола Долечек, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу, 

2. Милош Ивановић, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу, 

3. Драгана Милојевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу, 

4. Снежана Ковачевић, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу, 

5. Ангелина Стевановић, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу. 
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                                                                         X 

 

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

Основни суд у Куршумлији: 

1. Милош Ђорђевић, судијски помоћник у Основном суду у Куршумлији.  

 

 

                                                                        XI 

 

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

Основни суд у Лазаревцу: 

1. Милица Делибашић, судијски помоћник у Основном суду у Обреновцу, 

2. Борис Боровић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, 

3. Невена Љубисављевић, судијски помоћник у Основном суду у Лазаревцу. 

 

 

                                                                        XII 

 

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

Основни суд у Нишу: 

1. Милица Станковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, 

2. Јелена Веселиновић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

3. Марко Ђурић, судијски помоћник  у Основном суду у Нишу, 

4. Александра Стефановић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, 

5. Јелена Тасић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, 

6. Сања Гашић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, 

7. Звездана Јањић, судијски помоћник у Вишем суду у Нишу, 

8. Јелена Ћирић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, 

9. Нина Јовановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

10. Јелена Јовановић Момировић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, 

11. Ирена Гушић, судијски помоћник у Вишем суду у Нишу,  

12. Ана Гајић Ристић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу,  

13. Милица Пешић, судијски помоћник у Привредном суду у Нишу. 

14. Стефан Лазаревић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу. 

 

 

                                                                         XIII 

 

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

Основни суд у Панчеву: 

1. Слободанка Гаврић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

2. Немања Цаковић, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву, 

3. Марина Брашован Делић, судијски помоћник у Вишем суду у Панчеву, 

4. Александар Јованов, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву, 

5. Весна Марковић, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву, 

6. Ивона Вујковац, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

7. Вања Томић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду. 
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                                              XIV 

 

 

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

Основни суд у Параћину: 

1. Гордана Стојановић, судијски помоћник у Основном суду у Деспотовцу, 

2. Јасмина Радивојевић, судијски помоћник у Основном суду у Параћину,  

3. Вера Ангст, полазник почетне обуке на Правосудној академији, 

4. Марина Гркић, судијски помоћник у Основном суду у Параћину. 

 

                                                          XV 

 

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

Основни суд у Пожеги: 

1. Стефан Жунић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

2. Јован Илић, судијски помоћник у Основном суду у Пожеги, 

3. Адријана Марковић, судијски помоћник у Основном суду у Пожеги, 

4. Тијана Мићовић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду. 

 

 

                                                          XVI 

 

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

Основни суд у Пријепољу: 

1. Милица Станић, судијски помоћник у Основном суду у Прибоју, 

2. Ана Пејовић, директор, Национална служба за запошљавање, филијала 

Пријепоље. 

 

                                                          XVII 

 

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

Основни суд у Рашки: 

1. Оливера Бабић, адовкат, Адвокатска комора Чачак. 

 

 

                                                          XVIII 

 

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

Основни суд у Сјеници: 

1. Сеид Рожајац, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

 

                                                            XIX 

 

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

Основни суд у Смедереву: 

1. Иван Степановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

2. Милица Живковић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву, 

3. Марија Стевановић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву, 

4. Ивана Керановић, самостални саветник, Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, 

5. Мануела Стевановић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву, 

6. Сандра Кевељ, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву. 
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                                                   XX 

 

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

Основни суд у  Суботици: 

1. Сања Цвркушић, судијски помоћник у Основном суду у Суботици, 

2. Маша Опсеница Војводић, руководилац правног одељења, ЈКП Суботичка 

Топлана, 

3. Маријана Стајић, судијски помоћник у Основном суду у Сенти, 

4. Рајко Маравић, судијски помоћник у Вишем суду у Суботици, 

5. Сунчица Ивановић, судијски помоћник у Вишем суду у Суботици, 

6. Ивана Пјанић, судијски помоћник у Вишем суду у Суботици, 

7. Сања Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Суботици, 

8. Ана Микушка Ранков, заменик градског правобраниоца, Правобранилаштво 

града Суботице. 

 

 

                                                                 XXI 

 

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

Основни суд у Шапцу: 

1. Нада Јанковић, судијски помоћник у Основном суду у Шапцу, 

2. Иван Ковић, судијки помоћник у Основном суду у Шапцу,  

3. Јелена Мирковић, судијски помоћник у Основном суду у Шапцу, 

4. Марија Топаловић, судијски помоћник у Вишем суду у Шапцу, 

5. Бојана Чуровић, судијски помоћник у Вишем суду у Шапцу, 

6. Јована Станић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду. 

 

 

                                                              XXII 

 

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  83/20 од 10. јуна 2020. године и у дневном листу „Политика” од 13. 

јуна 2020. године, огласио избор судија за Основни суд у Брусу, Основни суд у Бујановцу, 

Основни суд у Великој Плани, Основни суд у Великом Градишту, Основни суд у Врању, 

Основни суд у Димитровграду, Основни суд у Зрењанину, Основни суд у Књажевцу, 

Основни суд у Крушевцу, Основни суд у Куршумлији, Основни суд у Лазаревцу, Основни 

суд у Нишу, Основни суд у Панчеву, Основни суд у Параћину, Основни суд у Пожеги, 

Основни суд у Пријепољу, Основни суд у Рашки, Основни суд у Сјеници, Основни суд у 

Смедереву, Основни суд у Суботици и Основни суд у Шапцу. 
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           Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Основни суд у Брусу, Основни суд у Бујановцу, Основни суд у Великој Плани, Основни 

суд у Великом Градишту, Основни суд у Врању, Основни суд у Димитровграду, Основни 

суд у Зрењанину, Основни суд у Књажевцу, Основни суд у Крушевцу, Основни суд у 

Куршумлији, Основни суд у Лазаревцу, Основни суд у Нишу, Основни суд у Панчеву, 

Основни суд у Параћину, Основни суд у Пожеги, Основни суд у Пријепољу, Основни суд 

у Рашки, Основни суд у Сјеници, Основни суд у Смедереву, Основни суд у Суботици и 

Основни суд у Шапцу, 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 2. јуна 2020. године, донео је одлуку о 

образовању Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за Основни суд у 

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

Градишту, Основни суд у Врању, Основни суд у Димитровграду, Основни суд у 

Зрењанину, Основни суд у Књажевцу, Основни суд у Крушевцу, Основни суд у 

Куршумлији, Основни суд у Лазаревцу, Основни суд у Нишу, Основни суд у Панчеву, 

Основни суд у Параћину, Основни суд у Пожеги, Основни суд у Пријепољу, Основни суд 

у Рашки, Основни суд у Сјеници, Основни суд у Смедереву, Основни суд у Суботици и 

Основни суд у Шапцу. 

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

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

Дана 16. октобра 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 Брусу, Основни суд 

у Бујановцу, Основни суд у Великој Плани, Основни суд у Великом Градишту, Основни 

суд у Врању, Основни суд у Димитровграду, Основни суд у Зрењанину, Основни суд у 

Књажевцу, Основни суд у Крушевцу, Основни суд у Куршумлији, Основни суд у 

Лазаревцу, Основни суд у Нишу, Основни суд у Панчеву, Основни суд у Параћину, 

Основни суд у Пожеги, Основни суд у Пријепољу, Основни суд у Рашки, Основни суд у 

Сјеници, Основни суд у Смедереву, Основни суд у Суботици и Основни суд у Шапцу, 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 Правосудноj 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 
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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 18. и 23. марта 2021. године, утврдио 

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

избор 89 кандидата, тако што се: 

 

1. Тамара Луковић, судијски помоћник у Основном суду у Брусу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Брусу. 
 

 Тамара Луковић je рођена 17. августа 1980. године у Крушевцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 29. августа 2006. године. Правосудни испит је 

положила 23. јуна 2011. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Брусу у периоду од 28. маја 2007. 

године до 28. маја 2010. године. Од 1. новембра 2011. године до 14. јуна 2012. године 

обављала је послове адвокатског сарадника у aдвокатској канцеларији. У периоду од 15. 

јуна 2012. године до 31. јануара 2020. године обављала је послове општинског јавног 

правобраниоца у Општини Брус, радећи на заступању права и интереса Oпштине и вођењу 

поступака ради њиховог мирног решавања. Послове заменика  Општинског 

правобраниоца општине Брус обављала је од 30. маја 2014. године до 31. јануара 2019. 

године. Радни однос на радном месту судијског помоћника у Основном суду у Брусу 

засновала је 1. фебруара 2020. године, где ради на пословима израде одлука у кривичној 

материји и пословима вођења оставинског поступка и вођења ванпарничног поступка. 

      Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

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

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

кандидат Тамара Луковић  испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Брусу. 

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 Тамара Луковић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тамаре Луковић, 

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

 

        2. Ивана Тоскић, судијски помоћник у Основном суду у Брусу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Брусу. 

 Ивана Тоскић je рођена 5. септембра 1974. године у Крушевцу. Правни факултет у 

Нишу завршила је 5. фебруара 2004. године. Правосудни испит је положила 23. децембра 

2006. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Александровцу у периоду од 7. 

маја 2004. године до 31. децембра 2006. године. Након положеног правосудног испита 

радни однос на радном месту судијског помоћника у Општинском суду у Александровцу 

засновала је 1. јануара 2007. године. У периоду од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 

2013. године обављала је послове судијског помоћника у Основном суду у Крушевцу. 

Радни однос на радном месту судијког помоћника у звању вишег судијског сарадника у 

Основном суду у Брусу засновала је 1. јануара 2014. године, где ради на изради нацрта 

судских одлука и изради нацрта одлука о дозвољености правног лека, припремању 

стручних извештаја и одређивању висине судских такси.   
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     Учесник је стручних саветовања. Носилац је сертификата Правосудне академије у вези 

са Законом о спречавању насиља у породици и сертификата из области примене Закона о 

заштити узбуњивача.  

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

се истиче”.  

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

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

кандидат Ивана Тоскић  испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Брусу. 

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 Тоскић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Тоскић, 

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

 

        3. Марко Радмановац, судијски помоћник у Основном суду у Брусу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Брусу. 

 Марко Радмановац je рођен 25. септембра 1986. године у Брусу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 21. јуна 2013. године. Правосудни испит је положио 

30. септембра 2016. године.  

Приправнички стаж обавио је у Основном суду у Крушевцу у периоду од 18. октобра 

2013. године до 14. јануара 2014. године и у Основном суду у Брусу у периоду од 15. 

јануара 2014. године до 18. октобра 2015. године. Послове саветника за запошљавање у 

Националној служби за запошљавање, Филијале Крушевац, испоставе Брус, обављаљао је 

у периоду од 5. јуна 2017. године до 4. децембра 2018. године, радећи на развијању 

сарадње са послодавцима и агенцијама, издавању уверења и потврда и захтевима за 

процену радне способности и остваривању права на новчану накнаду. Радни однос на 

радном месту судијског сарадника у Основном суду у Брусу засновао је 5. децембра 2018. 

године, где ради на изради нацрта судских одлука, обавља послове у ванпарничој 

материји, оставинском поступку и послове при спровођењу поступака jавних набавки.  

     Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

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

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

кандидат Марко Радмановац испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Брусу. 

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 Марко Радмановац је положио испит за основне судове и 

остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марка Радмановца, 

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

 

         4. Драгана Накић, судијски помоћник у Основном суду у Бујановцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Бујановцу. 



9 

 

 Драгана Накић je рођена 22. децембра 1977. године у Врању. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 24. децембра 2004. године. Правосудни испит је 

положила 26. новембра 2008. године.  

Приправнички стаж обавила је у aдвокатској канцеларији, у периоду од 13. априла 

2005. године до 2. јануара 2007. године и у Општинском суду у Бујановцу у периоду од 3. 

јануара 2007. године до 7. септембра 2009. године. Након положеног правосудног испита 

у периоду од 8. септембра 2009. године до 31. децембра 2009. године обављала је послове 

судијског помоћника у Општинском суду у Бујановцу. Радни однос на радном месту 

судијског помоћника у Основном суду у Врању засновала је 1. јануара 2010. године. Звање 

вишег судијског сарадника стекла је 1. јануара 2011. године. Од 1. јануара 2014. године 

обавља послове судијског помоћника у звању вишег судијског сарадника  у Основном 

суду у Бујановцу, где ради на изради нацрта судских одлука у кривичној и грађанској 

материји. Послове секретара суда обавља од 27. јануара 2016. године.  

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

Правосудне академије. Поседује сертификат у у вези са Законом о спречавању насиља у 

породици и сертификат из области примене Закона о заштити узбуњивача. Познаје рад на 

рачунару. 

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

се истиче”.  

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

Вишег суда у Врању и мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат 

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

Основног суда у Бујановцу. 

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 Драгана Накић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Драгане Накић, 

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

 

     5. Недретан Реџепи, судијски помоћник у Основном суду у Бујановцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Бујановцу. 

 Недретан Реџепи je рођен 30. априла 1980. године у Врању. Правни факултет 

Универзитета у Приштини завршио је 20. септембра 2005. године. Правосудни испит је 

положио 4. јула 2008. године.  

Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Бујановцу у периоду од 4. јануара 

2006. године до 4. јануара 2009. године. Након положеног правосудног испита, радни 

однос на радном месту судијског помоћника у Основном суду у Врању засновао је 15. 

марта 2010. године. Звање вишег судијског сарадника - самосталног саветника стекао је 1. 

јануара 2014. године, када је засновао радни однос у Основном суду у Бујановцу, где 

обавља послове израде нацрта судских одлука у кривичној и грађанској материји и 

послове решавања старих предмета у оставинском поступку.  

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

кривичне и грађанске материје. Похађао је семинар ,,The Bar Exam Training program“ у 

организацији ОСЦЕ у сарадњи са Организацијом за правну едукацију и културу права. 

Носилац је сертификата о завршеној специјалиизованој обуци према програму 

Правосудне академије у вези са Законом о спречавању насиља у породици и сертификата 

о поседовању знања из области примене Закона о заштити узбуњивача. Познаје рад на 

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

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија основног суда у Бујановцу, седнице свих судија 

Вишег суда у Врању и мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, кандидат 

Недретан Реџепи испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Бујановцу. 

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 Недретан Реџепи је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Недретана Реџепија, 

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

 

     6. Горан Тодоровић, судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Великој Плани. 

 Горан Тодоровић je рођен 18. новембра 1984. године у Пожаревцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 20. марта 2013. године. Правосудни испит је положио 

31. маја 2017. године.  

Приправнички стаж обавио је aдвокатској канцеларији, у периоду од 8. октобра 2013. 

године до 21. августа 2017. године. Након положеног правосудног испита, у периоду од 

21. августа 2017. године до 14. маја 2018. године обављао је послове тужилачког 

помоћника у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани, радећи на изради нацрта 

оптужних аката и одлука и пословима заступања пред надлежним судом. Радни однос на 

радном месту судијског помоћника у Основном суду у Великој Плани засновао је 15. маја 

2018. године, где обавља послове израде нацрта судских одлука, проучавања судске 

праксе и правне литературе и послове портпарола суда.  

    Учесник је специјализоване обуке према програму Правосудне академије у вези са 

применом Закона о спречавању насиља у породици. Похађао је семинар у вези са писањем 

кривичних пресуда у организацији Врховног касационог суда и Министарства правде 

САД, канцеларије за међународну правну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у 

правосуђу. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

За остварене резултате рада у 2019. години и 2020. години, оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

судија Вишег суда у Смедереву и мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у 

Београду, кандидат Горан Тодоровић  испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Великој Плани. 

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 Тодоровић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Горана Тодоровића, 

судијског помоћника у Основном суду у Великој Плани, за судију Основног суда у 

Великој Плани. 

 

     7. Предраг Павловић, судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Великој Плани. 
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 Предраг Павловић je рођен 27. децембра 1978. године у Смедеревској Паланци. 

Правни факултет Универзитета у Београду завршио је 20. октобра 2010. године. 

Правосудни испит је положио 26. децембра 2014. године.  

Приправнички стаж обавио је у aдвокатској канцеларији у периоду од 22. децембра 

2011. године до 5. априла 2012. године, у Основном суду у Смедереву у периоду од 9. 

априла 2012. године до 31. децембра 2013. године и у Основном суду Великој Плани у 

периоду од 1. јануара 2014. године до 9. априла 2015. године.  Послове помоћника јавног 

извршитеља обављао је од 1. фебруара 2016. године до 30. новембра 2016. године, радећи 

на састављању образложених аката и одлука и организовању јавних продаја. Радни однос 

у Основном суду у Великој Плани на радном месту судијског помоћника засновао је 1. 

децембра 2016. године, где обавља послове израде нацрта судских одлука из области 

грађанске и кривичне материје, послове овере уговора и проучавања судске праксе.    

      Познаје рад на рачунару, говори енглески и француски 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 Великој Плани, седнице свих 

судија Вишег суда у Смедереву и мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у 

Београду, кандидат Предраг Павловић  испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Великој Плани. 

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 Предраг Павловић је положио испит за основне судове и 

остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Предрага Павловића, 

судијског помоћника у Основном суду у Великој Плани, за судију Основног суда у великој 

Плани. 

 

     8. Бранкица Будимкић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Великој Плани. 

 Бранкица Будимкић je рођена 25. априла 1974. године у Смедеревској Паланци. 

Правни факултет Универзитета у Београду завршила је 19. октобра 1998. године. 

Правосудни испит је положила 20. фебруара 2000. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Смедеревској Паланци у периоду 

од 5. новембра 1998. године 1. маја 2001. године. Након положеног правосудног испита, у 

периоду од 11. јуна 2001. године до 31. децембра 2009. године, обављала је послове 

судијског помоћника у Општинском суду у Смедеревској Паланци. Радни однос на радном 

месту судијског сарадника у звању вишег судијског помоћника у Основном суду у 

Смедереву, засновала је 1. јануара 2010. години, где обавља послове израде нацрта 

судских одлука у кривичној материји, обавља послове у већу за потврђивање оптужница, 

у предметима извршења казне затвора и у одељењу за претходни поступак. 

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

послове члана Комисије ради контроле поступања у предметима у којима поступак траје 

дуже од пет година, члана Комисије за попис и расподелу средстава за рад, архиве и 

предмета Основног суда у Смедереву. Познаје рад на рачунару, говори енглески и 

француски 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 Смедереву, седнице свих судија 

Вишег суда у Смедереву и мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, 
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кандидат Бранкица Будимкић  испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Великој Плани. 

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 Бранкица Будимкић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бранкице Будимкић, 

судијског помоћника у Основном суду у Смедереву, за судију Основног суда у Великој 

Плани. 

 

     9. Драгана Радисављевић, судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Великој Плани. 

 Драгана Радисављевић je рођена 10. маја 1974. године у Великој Плани. Правни 

факултет Универзитета у Крагујевцу завршила је 20. септембра 2004. године. Правосудни 

испит је положила 28. маја 2008. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Великој Плани у периоду од 4. 

јануара 2005. године до 30. јуна 2008. године. Након положеног правосудног испита у 

периоду од 1. јула 2008. године до 31. децембра 2009. године обављала је послове 

судијског помоћника у Општинском суду у Великој Плани. Звање вишег судијског 

сарадника стекла је у Основном суду у Смедереву 1. јануара 2010. године, радећи на 

изради нацрта судских одлука у парничној материји, у одељењу радних спорова, а које 

послове је обављала до 31. децембра 2013. године. Радни однос на радном месту судијског 

помоћника у Основном суду у Великој Плани засновала је 1. јануара 2014. године, где 

обавља послове секретара суда. 

     Похађала је обуку у вези Основе права Европске Уније за припрему правосуђа за 

спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању у организацији Правног форума 

и Правосудног центра и Обуке у вези са насиљем над женама и деци у породици у 

организацији Аутомног женског центра. Поседује сертификат у вези са Законом о заштити 

узбуњивача и сертификата у вези са медицинским вештачењем у организацији Правосудне 

академије.  

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

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија основног суда у Великој Плани, седнице свих 

судија Вишег суда у Смедереву и мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у 

Београду, кандидат Драгана Радисављевић  испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Великој Плани. 

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 Драгана Радисављевић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Драгане Радисављевић, 

судијског помоћника у Основном суду у Великој Плани, за судију Основног суда у 

Великој Плани. 

 

 

     10. Ана Чукановић, судијски помоћник у Основном суду у Великом Градишту, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Великом Градишту. 
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 Ана Чукановић je рођена 26. августа 1986. године у Пожаревцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 23. октобра 2009. године. Правосудни испит је 

положила 30. априла 2014. године.  

Приправнички стаж обавила је у Основној школи ,,Вељко Дугошевић“ у периоду од 

јануара 2010. године до јануара 2011. године, у Основној школи ,, Вук Караџић“ у периоду 

од фебруара 2011. године до марта 2012. године и у Основној школи у Великом Градишту 

у периоду од марта 2012. године до децембра 2013. године, обављајући послове секретара 

школе. Након положеног правосудног испита радни однос на радном месту судијског 

помоћника у Основном суду у Великом Градишту засновала је 15. маја 2014. године, 

обављајући послове израде нацрта одлука у кривичном и ванпарничном одељењу и 

послове судске управе. У периоду од 6. априла 2016. године до 3. јануара 2017. године 

обављала је послове секретара у Дому здравља у Великом Градишту, радећи на управно-

нормативним пословима и изради општих аката, уговора и решења. Од 4. јануара 2017. 

године до 5. јула 2018. године обављала је послове правника у Општинској управи 

Голубац. Радни однос на радном месту судисјког сарадника засновала је 6. јула 2018. 

године, где обавља послове у ванпарничном одељењу, извршном одељењу и послове 

судксе управе. Звање вишег судијског сарадника стекла је 1. септембра 2019. године. 

Познаје рад на рачунару, говори енглески и франуски језик. 

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

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Великој Градишту, седнице 

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

у Крагујевцу, кандидат Ана Чукановић  испуњава све услове који су прописани Законом 

о судијама за избор судије Основног суда у Великом Градишту. 

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Чукановић, 

судијског помоћника у Великом Градишту, за судију Основног суда у Великом Градишту. 

 

 

    11. Валентина Ђаловић, правобранилачки помоћник у Државном правобранилаштву 

Београда, предлаже за избор судије за Основни суд у Великом Градишту. 

 Валентина Ђаловић je рођена 23. новембра 1980. године у Пожаревцу. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 24. јуна 2005. године. Правосудни испит 

је положила 23. априла 2008. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Великом Градишту у периоду од 

3. октобра 2005. године до 2. октобра 2008. године, где је након положеног правосудног 

испита наставила да ради до 23. децембра 2009. године. У периоду од 24. децембра 2009. 

године до 19. децембра 2013. године, обављала је послове судијског помоћника у 

Основном суду у Пожаревцу. Након тога од 20. децембра 2013. године до 22. јануара 2018. 

године обављала је послове судијског помоћника у Основном суду у Великом Градишту 

радећи на изради нацрта парничних и кривичних одлука и пословима судске управе и 

пословима портпарола суда. Радни однос на радном месту правобранилачког помоћника 

у Државном правобранилаштву Београда засновала је 23. јануара 2018. године, где обавља 

послове заштите имовинских интереса Републике Србије, послове заступања, израде аката 

и послове вођења предмета.  

Познаје рад на рачунару, говори енглески и шпански језик.  

Према мишљењу Државног правобранилаштва Београда, Валентина Ђаловић је 

стручна, оспособљена и достојна  за избор на судијску функцију. 
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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 Валентина Ђаловић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23.марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Валентине Ђаловић, 

правобранилачког помоћника у Државном правобранилаштву Београда, за судију 

Основног суда у Великом Градишту. 

 

     12. Срђан Перић, тржишни инспектор у Министарству туризма, трговине и 

телекомуникација, предлаже за избор судије за Основни суд у Великом Градишту. 

 Срђан Перић je рођен 8. марта 1978. године у Великом Градишту. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 27. октобра 2005. године. Правосудни испит је 

положио 3. јула 2012. године.  

Приправнички стаж обавио је у Јавном предузећу ,,Београдска тврђава“, у периоду од 

16. јануара 2006. године до 24. фебруара 2006. године и у Прекршајном суду у Пожаревцу 

у периоду од 20. априла 2006. године до 28. фебруара 2007. године. Послове правника у 

Општинској управи Општине Велико Градиште обављао је од 1. септембра 2008. године 

до 5. фебруара 2011. године, радећи на нормативно-правним пословима, припреми нацрта 

и предлога статута и одлука и припреми предлога одговара на тужбе у управном спору 

пред надлежним судом. Радни однос на радном месту тржишног инспектора у 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација, засновао је 2. јула 2012. године, где 

обавља послове непосредног инспекцијског надзора, сачињавања записника, доношења 

решења и подношења пријава надлежним органима, као и послове вођења службене 

евиденције.   

      Учесник је семинара у вези са спровођењем права интелектуалне својине у 

организацији Европске Уније. Похађао је обуке у вези са заштитом људских права, 

превенцијом корупције и борбе против корупције, комуникације и односа са јавношћу, 

безбедности, заштите и здравља на раду, у организацији Националне академије за јавну 

управу. 

Познаје рад на рачунару, говори енглески, руски,немачки и румунски језик.  

Према мишљењу Министарства туризма, трговине и телекомуникација, Срђан Перић 

је стручан, оспособљен и достојан  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 Срђан Перић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Срђана Перића, 

тржишног инспектора у Министарству туризма, трговине и телекомуникација, за судију 

Основног суда у Великом Градишту. 

 

 

13.Бранкица Младеновић, судијски помоћнк у Основном суду у Врању, предлаже 

за избор судије за Основни  суд у Врању 

 

     Бранкица Младеновић je рођена 23. август 1980. године у Скопљу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 12. септембар 2006. године. 

Правосудни испит је положила 01. март 2012. године. 
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       Приправнички стаж започела је у августу 2007. и до септембра 2010. године радила је 

као адвокатски приправник. У периоду од 01. априла 2011. до 14. децембра 2012. године 

радила је као дипломирани правник у Служби за правне послове у ЈП „Електропривреда 

Србије“. Након положеног правосудног испита, у периоду од 15. децембра 2012. до 06. 

новембра 2013. године волонтира је у адвокатској канцеларији. Дана 07. новембра 2013. 

године засновала је радни однос у Основном суду у Врању. Обављала је послове из 

области опште парнице, радних односа, извршења  и кривичне материје, као и материје 

извршења кривичних санкција. Обављала је и послове везане за рад судске управе. 

       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. 

Служи се енглеским и француским језиком. Познаје рад на рачунару. 

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

Вишег суда у Врању и Апелационог суда у Нишу, Бранкица Младеновић испуњава све 

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

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 Бранкица Младеновић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бранкице Младеновић, 

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

               

14.Сања Трајковић, судијски помоћник у Вишем суду у Врању, предлаже за избор 

судије за Основни  суд у Врању 

 

      Сања Трајковић je рођена 03. јула 1978. године у Врању. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Приштини 29. април 2002. године. Правосудни 

испит је положила 29. децембар 2008. године 

 

      Приправнички стаж обавила је у Окружном суду у Врању, и то у периоду од 11. маја 

2003 до 18. маја 2005. године као приправник-волонтер, а затим у периоду од 19. маја 2005. 

до 20.11.2008. године као приправник. Након положеног правосудног испита, у периоду 

од 11. фебруара 2009. до 23. августа 2010. године радила је у адвокатској канцеларији. 

Дана 24. августа 2010. године засновала је радни однос у Основном суду у Врању  на месту 

судијског помоћника у звању самосталног саветника. Дана 31. августа 2016. године 

распоређена је на место секретара. Почев од 30.новембра 2018. године преузета је у Виши 

суд у Врању и распоређена на место секретара. У свом досадашњем радном искуству 

обављала је послове из области парничне материје -извршење и области породични 

односи, као и вођење оставинких расправа. Поред послова везаних за судску управу која 

је обављала као секретар суда, у Вишем суду у Врању радила је на изради нацрта одлука 

у материји Гж, Р4П, Ржг, РжК, Кж2, Кв, Кп. 

       За остварене резултате рада у 2018, 2019. и 2020. години оцењена је оценом „нарочито 

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

других еминентних установа. 

Служи се енглеским језиком. Познаје рад на рачунару. 

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

Апелационог суда у Нишу, Сања Трајковић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Врању. 

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 Трајковић је положила испит за основне судове и остварила 

оцену  пет. 
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 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сање Трајковић, 

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

   

15. Маја Протић, судијски помоћник у Основном суду у Врању, предлаже за избор 

судије за Основни  суд у Врању 

 

        Маја Протић je рођена 12. априла 1979. године у Врању. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Нишу 21. децембра 2007. године. Правосудни 

испит је положила 30. новембра 2012. године 

 

       Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Врању, и то у периоду од 01. 

априла 2008. до 27. октобра 2009. године као приправник-волонтер, а затим у периоду од 

28. октобра 2009. до 28.октобра 2012. године као приправник. Након положеног 

правосудног испита, у периоду од 25. априла 2013. до 30. септембра 2013. године радила 

је као дипломирани правник у Служби за правне и опште послове ПД „Југоисток“ Ниш. 

Дана 24. октобра 2013. године засновала је радни однос у Основном суду у Врању  на 

месту судијског помоћника. Дана 30. новембра 2018. године распоређена је на место 

секретара. У свом досадашњем радном искуству поступала је у парничној, кривичној и 

извршној материји, где је израђивала нацрте судских одлука.У ванпарничној материји је 

самостално поступала у оставинском поступку. Радила је све  послове везане за судску 

управу која је обављала као секретар суда. 

       За остварене резултате рада у 2018, 2019. и 2020. години оцењена је оценом „нарочито 

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

других еминентних установа. 

Служи се енглеским језиком. Познаје рад на рачунару. 

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

Вишег суда у Врању и Апелационог суда у Нишу, Маја Протић испуњава све услове који 

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

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 Маја Протић је положила испит за основне судове и остварила 

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Маје Протић, судијског 

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

 

 

         16.Миљана Стошић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, предлаже за 

избор судије за Основни  суд у Врању. 

 

Миљана Стошић je рођена 29. јуна 1978. године у Врању. Основне студије завршила је на 

Правном факултету Универзитета у Нишу 27. октобра 2004. године. Правосудни испит је 

положила 03. новембра 2010. године. 

        Приправнички стаж започела је 01. јануара 2005. године, као јавнотужилачки 

приправник у Општинском јавном тужилаштву у Врању, и наставила као адвокатски 

приправник . Након положеног правосудног испита, радила је у периоду од 01. августа 

2007.  до 31.03.2019. године у Националној служби за запошљавање у Врању, а касније и 

у Нишу, као саветник за остваривање права из осигурања за случај незапослености, 

саветник за посредовање у запошљавању, саветник за правну помоћ, и поступала је у 

правно-заступничким пословима пред судовима опште и посебне надлежности. Од 01. 

априла 2019. обавља послове судијског помоћника у звању судијског сарадника у 

грађанској материји, у одељењу радних спорова  у Апелационом суду у Нишу.  
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       За остварене резултате рада у  2019. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 

Учесница је бројних семинара у организацији еминентних установа, у циљу стручног 

усавршавања и промовисања људских права, борбе против насиља у породици и решавања 

конфликта мирним путем. Вођа је пројекта за заштиту жена жртава породичног насиља у 

сарадњи са Сигурном кућом, тренер за оснаживање маргиналних група у погледу 

остваривања бесплатне правне помоћи и антидискриминације. 

Одлично се служи енглеским језиком. Познаје рад на рачунару. 

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, Миљана Стошић 

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

у Врању. 

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

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

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

остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Миљане Стошић, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Нишу, за судију Основног суда у Врању. 

 

 

          17.Иван Спасић, адвокат, Адвокатска комора Ниш, предлаже за избор судије за 

Основни  суд у Врању. 

          Иван Спасић јe рођен 17. августа 1985. године Врању. Основне студије завршио је 

на Правном факултету Универзитета у Нишу 10. јуна 2009. године. Правосудни испит је 

положио 28. децембра 2011. године. 

        У периоду од 01. јула 2009. до 26. децембра 2012. године био је уписан у Именик 

адвокатских приправника Адвокатске коморе у Нишу. Дана 26. децембра 2012. године 

уписан је у Именик адвоката  Адвокатске коморе у Нишу, те се адвокатском делатношћу 

бавио до сада. 

Говори енглески и француски језик, а служи се руским, немачким и грчким. Познаје 

рад на рачунару. Поседује Сертификат Правосудне академије из области права детета, 

преступништва младих и поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела, Уверење 

Факултета политичких наука у Београду о завршеној основној обуци за посреднике и 

Сертификат Правног факултета у Нишу и Адвокатске коморе у Нишу о завршеној обуци 

за адвокате у области недискриминације. 

Према мишљењу Председника Адвокатске коморе Ниш, кандидат Иван Спасић је 

стручан, оспобљен и достојан за обављање судијске функције у Основном  суду у Врању. 

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 Иван Спасић је положио испит за основне судове и остварио 

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивана Спасића, 

адвоката у Адвокатској комори Ниш, за судију Основног суда у Врању. 

 

18.Ивана Арсић, судијски помоћник у Основном суду у Врању, предлаже за избор 

судије за Основни  суд у Врању 

 

Ивана Арсић je рођена 14. децембра 1984. године у Гњилану. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Нишу 02. октобра 2010. године. Правосудни 

испит је положила 27. фебруара 2015. године 
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Приправнички стаж започела  је дана 10. октобра 2010. године као адвокатски приправник-

волонтер. У периоду од 11. априла 2011. до 11. априла 2012. била је на стручном 

оспособљавању у Градској управи Града Врања, а дана 12. априла 2012. године у истом 

органу засновала је радни однос у својству стручног сарадника, који је трајао до 13. марта 

2013. године. Дана 20. марта 2013. године засновала је радни однос на одређено време у 

Основном суду у Врању у својству приправника. Дана 28. марта 2016. године примљена 

је у радни однос у Основном суду у Врању на месту судијског помоћника  у звању судијски 

сарадник, да би дана 11. априла 2017. године стекла звање вишег судијског сарадника. У 

свом досадашњем радном искуству поступала је у кривичној материји где је израђивала 

нацрте судских одлука у предметима К, Кв, Куо и Р4, и тренутно обавља и послове 

извршења казне затвора над осуђеним у предметима Ик и Ика. 

       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. 

Служи се енглеским језиком. Познаје рад на рачунару. 

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

Вишег суда у Врању и Апелационог суда у Нишу, Ивана Арсић испуњава све услове који 

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

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 Арсић је положила испит за основне судове и остварила 

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Арсић, судијског 

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

 

 

19.Биљана Станојковић, судијски помоћник у Основном суду у Врању предлаже 

за избор судије за Основни  суд у Врању 

 

Биљана Станојковић je рођена 29. марта 1975. године у Тузли. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 26. марта 2002. године. 

Правосудни испит је положила 27. маја 2006. године. 

Приправнички стаж обавила је у Окружном јавном тужилаштву у Врању периоду 

од 02. децембра 2002. до 14. јуна 2006. године. У периоду од 13.фебруара 2007. до 25. 

октобра 2010. године радила је у Заводу за јавно здравље у Врању као дипломирани 

правник и обављала је управно-правне послове и представљала и заступала Завод у 

споровима пред судовима. Дана 25. августа 2010. године засновала је радни однос у 

Основном суду у Врању на радном месту судијског помоћника у звању судијски сарадник, 

да би дана 04. априла 2015. године стекла звање вишег судијског сарадника. У свом 

досадашњем радном искуству поступала је у кривичној материји где је израђивала нацрте 

судских одлука , и обрађивала  предмете истраге, у ванпарничној материји је поступала у 

оставинском поступку, а од 2017. године израђује нацрте одлука у парници, и од краја 

2019. године обавља и послове портпарола суда.  

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. 

Служи се енглеским језиком. Познаје рад на рачунару. 

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

Вишег суда у Врању и Апелационог суда у Нишу, Биљана Станојковић испуњава све 

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

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 Биљана Станојковић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Биљане Станојковић, 

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

 

20.Анђела Петров Димитров, судијски помоћник у Основном суду у 

Димитровграду, предлаже за избор судије за Основни  суд у Димитровграду. 

 

         Анђела Петров Димитров јe рођена 14. априла 1985. године Димитровграду. Основне 

студије завршила је на Факултету за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић у Новом 

Саду 15. јуна 2011. године. Правосудни испит је положила 29. априла 2015. године. 

        Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Пироту –Судској јединици у 

Димитровграду и Основном суду у Димитровграду у периоду од  01. априла  2011. године 

до 31. марта 2015. године у својству приправника-волонтера. Након положеног 

правосудног испита наставила је да ради у Основном суду у  Димитровграду и послове 

судијског помоћника обављала је као волонтер, затим је била запослена на одређено време 

и од 07. марта 2019.године засновала је радни однос на неодређено време. У досадашњем 

радном искуству, стекла је стручна знања у изради нацрта одлука из области опште 

парнице, породичних и радних спорова, ванпарничне материје, ИПВ већа и кривично-

правне материје. 

      Течно говори бугарски језик. Познаје рад на рачунару. 

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

судија  Вишег суда у Пироту и Апелационог суда у Нишу, Анђела Петров Димитров 

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

у Димитровграду. 

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 Анђела Петров Димитров је положила испит за основне судове 

и остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Анђеле Петров 

Димитров, судијског помоћника у Основном суду у Димитровграду, за судију Основног 

суда у Димитровграду. 

 

21.Срђан Христов, секретар гимназије „Свети Кирило и Методије“ Димитровград, 

предлаже за избор судије за Основни  суд у Димитровграду. 

 

         Срђан Христов јe рођен 21. октобра 1988. године Димитровграду. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 20. јуна 2013. године. Правосудни 

испит је положио 30. септембра 2016. године. 

        Приправнички стаж обавио је у Основном суду у Пироту и Основном суду у 

Димитровграду у периоду од  01. октобра  2013. године до 30. септембра 2015. године у 

својству приправника-волонтера. У периоду од 01. октобра 2015. године до 30. септембра 

2016. године у истом суду обавио је стручну праксу на пословима судијског приправника. 

Након положеног правосудног испита наставио је да ради у Основном суду у  

Димитровграду и послове судијског помоћника обављао je као волонтер, до 28. фебруара 

2017. године. У периоду од 01. марта 2017. до 11. јуна 2017. године био је запослен у 

Општинској управи Димитровград на пословима пописа и озакоњења објеката на 

територији општине Димитровград у складу са Законом о озакоњењу објеката .Након тога, 

од 12. јуна 2017. године обављао је послове секретара у Гимназији „Свети Кирило и 

Методије“ у Димитровграду. 
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      Говори енглески и бугарски језик. Познаје рад на рачунару. Учесник је бројиних 

семинара, у циљу професионалног усавршавања. Радио је на Правној клиници за заштиту 

права жена  и учествовао је на стручном састанку „Насиље у породици и заштитне мере“. 

Према мишљењу директора гимназије „Свети Кирило и Методије“, кандидат Срђан 

Христов поседује озбиљност и професионализам у раду, ужива велико поштовање како 

колега, тако и ученика, а сходно томе поседује све људске, моралне и професионалне 

квалитете, и као такав је стручан, оспобљен и достојан за обављање судијске функције у 

Основном  суду у Димитровграду. 

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 Срђан Христов је положио испит за основне судове и остварио 

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Срђана Христова, 

секретара гимназије „Свети Кирило и Методије“ Димитровград, за судију Основног суда 

у Димитровграду. 

 

 

22.Горана Протић, судијски помоћник у Вишем суду у Зрењанину, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Зрењанину.  

Горана Протић je рођена 26. октобра 1982. године у Зрењанину. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду  11. октобра 2006. године. 

Правосудни испит је положила 28. октобра 2010. године.  

Приправнички стаж обавила је у Окружном суду у Зрењанину периоду од 2006. до 

2010. године, прво као приправник-волонтер, а затим и као приправник. Након положеног 

правосудног испита, засновала је радни однос у Вишем суду у Зрењанину  на радном месту 

судијског помоћника, а од 03. новембра 2012. године до данас на радном месту судијског 

помоћника са звањем самосталног саветника. У прво време, обављала је послове у 

грађанском одељењу где је припремала предмете по жалби, проучавала правна питања, 

правну литературу и судску праксу и израђивала нацрте одлука у грађанској материји,. Од 

2012. године до данас распоређена је у кривичном одељењу где израђује нацрте 

првостепених и другостепених одлука, и учествује у припремању предмета и изради 

нацрта одлука у предметима Кв, Кп, Кре, Пом, УК2, Пом , Ик, Пои, Тои.  По потреби је 

радила и у малолетничкој реферади и учествовала у изради нацрта судских одлука. 

       За остварене резултате рада у 2018, 2019. и 2020. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

        Поседује активно знање енглеског језика, и познаје рад на рачунару. Учесник је 

бројних семинара у организацији Правосудне академије као и других еминентних 

установа, у циљу професионалног усавршавања.  

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

Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Горана Протић испуњава све услове који су 

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

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 Горана Протић је положила испит за основне судове и остварила 

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Горане Протић, 

судијског помоћника у Вишем суду у Зрењанину, за судију Основног суда у Зрењанину. 
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23.Јовица Јовановић, судијски помоћник у Вишем суду у Зрењанину, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Зрењанину.  

Јовица Јовановић je рођен 27. маја 1976. године у Зрењанину. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду  21. јуна 2000. године. Правосудни 

испит је положио 26. новембра 2004. године.  

Приправнички стаж обавио је у Општинском суду  у Зрењанину периоду од 14. јануара 

2002. до новембра 2004. године. Након положеног правосудног испита, засновао је радни 

однос у истом суду на радном месту судијског сарадника, а касније и вишег судијског 

сарадника. У прво време, обављао је послове у грађанском одељењу где је израђивао 

нацрте одлука у грађанској материји, а почетком 2005. године распоређен је у 

ванпарнично одељење где је водио оставинске поступке и израђивао нацрте одлука. У 

периоду од краја 2009.  до маја месеца 2010. године био је распоређен у кривичном 

одељењу где је израђивао нацрте одлука у кривичној материји. Након тога наставио је да 

ради у ванпарничном одељењу где је водио оставинске поступке, до 19. септембра 2016. 

године. Поред ових радио је послове и у ИК реферади. У периоду од 2016. до 2019. године 

распоређен је у одељење за радне спорове, а затим у парнично одељење, где је израђивао 

нацрте судских одлука. Почев од 11. фебруара 2020. године, засновао је радни однос у 

Вишем суду у Зрењанину, у звању вишег судијског сарадника, где је поступао у припреми 

предмета у „Гж“ материји, и изради нацрта другостепених парничних одлука,  

       За остварене резултате рада у 2018, 2019. и 2020. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

        Познаје енглески и немачки језик, и познаје рад на рачунару. Учесник је бројних 

семинара у организацији Правосудне академије као и других еминентних установа, у циљу 

професионалног усавршавања. 

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

Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Јовица Јовановић испуњава све услове који су 

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

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

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

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

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23.  марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јовице Јовановића, 

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

 

  24.Александар Атељевић, судијски помоћник у Основном суду у Зрењанину, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Зрењанину.  

Александар Атељевић je рођен 25. фебруара 1972. године у Мостару. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду  30. јануара 1997. године. 

Правосудни испит је положио 29. септембра 2006. године.  

Приправнички стаж обавио је у Привредном суду у Зрењанину периоду од 01. јуна 

2004. до 19. октобра 2006. године. Након положеног правосудног испита, радио је као 

судијски помоћник у Привредном суду у Зрењанину од 30. септембра 2006. до 19. априла 

2007. године и као самостални саветник у Републичком јавном правобранилаштву, 

Одељење у Зрењанину од 01.јуна 2007. до 29. марта 2010. године. Од 30. марта 2010. 

године ради као судијски помоћник у звању вишег судијског сарадника-самостални 

саветник у Основном суду у Зрењанину. Самостално је израђивао нацрте судских одлука 

у предметима П, П1, П2, И,Ипв,О,Р1,Р2,Р3. Радио је и на пословим пружања бесплатне 

правне помоћи, узимања наследничких изјава, вођења оставинских поступака и пословима 

везаних за поступање по замолницама за међународну правну помоћ у грађанским 

стварима.Члан је Комисије за решавање старих предмета Основног суда у Зрењанину и 

Комисије за јавне набавке. 
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       За остварене резултате рада у 2018, 2019. и 2020. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

        Течно говори енглески  језик, и познаје рад на рачунару. Учесник је бројних семинара 

у организацији Правосудне академије као и других еминентних установа, у циљу 

професионалног усавршавања. 

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

судија Вишег суда у Зрењанину и Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Александар 

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

Основног суда у Зрењанину. 

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

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

гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Александар Атељевић је положио испит за основне 

судове и остварио оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александра 

Атељевића, судијског помоћника у Основном суду у Зрењанину, за судију Основног суда 

у Зрењанину. 

 

 

25.Златица Сремац, судијски помоћник у Основном суду у Зрењанину, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Зрењанину.  

Златица Сремац je рођена 22. октобра 1964. године у Вуковару. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Осијеку  10. фебруара 1988. године. 

Правосудни испит је положила 27. септембра 1994. године.  

Приправнички стаж обавила је у Адвокатском бироу у Новом Саду у периоду од 1991. 

до 1993. године. На крају 1993. године и почетком 1994. године била је шеф правне службе 

у трговинској фирми “Велепромет“ Вуковар, а након  тога је била запослена у органима 

управе Општине Вуковар, у Управи прихода, у финансијској полицији, на месту 

инспектора. У Адвокатску комору у Книну се уписала 27.02.1995. године, а послове 

адвоката обављала са седиштем адвокатске канцеларије у Вуковару. У именик Адвокатске 

коморе Војводине у Новом Саду уписала се као адвокат дана 30. августа 1998. године, и 

послове адвоката обављала је до 26. децембра 2005. године, када је од стране Владе 

Републике Србије именована за судију Општинског органа за прекршаје у Новом Саду. 

Од 23. фебруара 2011. године ради на радном месту судијског помоћника у Основном суду 

у Зрењанину.У наведеном основном суду самостално је водила истражни поступак, а 

након увођења тужилачке истраге ангажована је изради нацрта пресуда и решења 

ванпретресних већа, узима наследничке изјаве и даје правну  помоћ у оквиру суда. 

       За остварене резултате рада у 2018, 2019. и 2020. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”.  

        Говори руски језик, и познаје рад на рачунару. Учесник је бројних семинара у 

организацији Правосудне академије као и других еминентних установа, у циљу 

професионалног усавршавања. 

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

судија Вишег суда у Зрењанину и Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Златица 

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

Основног суда у Зрењанину. 

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

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

гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Златица Сремац је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Златице Сремац, 

судијског помоћника у Основном суду у Зрењанину, за судију Основног суда у Зрењанину 
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26.Татјана Петров, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,  предлаже 

за избор судије за Основни суд у Зрењанину.  

Татјана Петров je рођена 06. марта 1978. године у Зрењанину. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду  27. децембра 2005. 

године. Правосудни испит је положила 29. јуна 2009. године.  

Приправнички стаж обавила је у Окружном суду у Зрењанину периоду од 2006. до 

2009. године. Дана 16. фебруара 2010. године засновала је радни однос у Апелационом 

суду у Новом Саду  на радном месту судијског помоћника, у звању виши саветник. 

Обављала је послове испитивања процесних претпоставки за одлучивање о жалби, израде 

нацрта судских одлука, припремања реферата за судију известиоца, праћења судске 

праксе, писања сентенци и радила је  у одељењу судске праксе.  

       За остварене резултате рада у 2018, 2019. и 2020. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

        Поседује активно знање енглеског језика, и основно знање руског језика. Познаје рад 

на рачунару. Учесник је бројних семинара у организацији Правосудне академије као и 

других еминентних установа, у циљу професионалног усавршавања.  

       Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат 

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

Основног суда у Зрењанину. 

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

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

гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Татјана Петров је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Татјане Петров, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду, за судију Основног суда у 

Зрењанину. 

 

         27.Иван Стојановић, судијски помоћник у Основном суду у Књажевцу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Књажевцу.  

Иван Стојановић je рођен 30. априла 1980. године у Књажевцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 18. децембра 2006. године. 

Правосудни испит је положио 22. децембра 2009. године.  

Приправнички стаж обавио је у адвокатској канцеларији у периоду од 01. фебруара 

2007. до 22. децембра 2009. године. Након положеног правосудног испита, радио је у 

адвокатској канцеларији, а дана 20. децембра 2010. године засновао је радни однос на 

радном месту судијског помоћника у Основном суду у Зајечару – Судска једеница у 

Књажевцу.  Као судијски помоћник радио је у извршној материји, оставинском одељењу, 

и у парничном одељењу на пословима израде нацрта судских одлука, а касније и 

кривичних пресуда.Од јануара 2014. године запослен је у Основном суду у Књажевцу, где  

у парничном одељењу и ИПВ већу израђује нацрте одлука из опште парнице, породичних 

и радних спорова.  

       За остварене резултате рада у 2018, 2019. и 2020. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Учесник је бројних семинара у организацији Правосудне академије као и других 

еминентних установа, у циљу професионалног усавршавања. Учествовао је на састанку 

„Породично-правни одговор јавних служби на насиље према женама и деци у породици“ 
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у организацији Аутономног женског центра и обуци из области примене Закона о заштити 

узбуњивача. 

        Говори енглески језик, и познаје рад на рачунару. 

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

судија Вишег суда у Зајечару и Апелационог суда у Нишу, кандидат Иван Стојановић 

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

у Књажевцу. 

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 Иван Стојановић је положио испит за основне судове и остварио 

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивана Стојановића, 

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

 

 

28.Никола Долечек, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Крушевцу. 

 

Никола Долечек je рођен 19. октобра 1981. године у Крушевцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 15. марта 2005. године. 

Правосудни испит је положио 1. октобра 2010. године.  

Приправнички стаж је обавио у Општинском суду у Крушевцу, као приправник - 

волонтер од 30. јуна 2008. године до 17. новембра 2009. године, кад је засновао радни 

однос на радном месту судијског приправника. У међувремену је положио правосудни 

испит 1. октобра 2010. године и наставио и даље да ради као судијски приправник, да би 

5. септембра 2013. године засновао радни однос на радном месту судијски помоћник у 

звању виши судијски сарадник - самостални саветник у ванпарничној материји. Као 

судијски помоћник радио је на пословима израде нацрта судских одлука у парничној, 

кривичној, Ик материји, у материји радних спорова и оставинској материји. За остварене 

резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. 

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

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

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

кандидат Никола Долечек испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије за Основни суд у Крушевцу.  

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

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

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

остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Николе Долечека, 

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

 

29.Милош Ивановић, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Крушевцу. 

 

Милош Ивановић je рођен 9. октобра 1981. године у Крушевцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 14. септембра 2005. године. 

Правосудни испит је положио 21. априла 2008. године.  

У периоду од 1. маја 2006. године до 30. априла 2009. године, приправнички стаж је 

обавио у Општинском суду у Крушевцу, где се прво упознао са радом писарнице (ток 

предмета од пријема до парничне, ванпарничне, кривичне и извршне писарнице, рад са 
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уписницима и ознакама у писарници). Пратио је суђења, стручно се усавршавао за 

обављање послова судијског помоћника, присуствовао је увиђајима на лицу места, 

израђивао је нацрте решења, пресуда и других аката под надзором судије. 

У периоду од 20. јула 2009. године до 14. јуна 2020. године радио је у Националној 

служби за запошљавање на радним местима: саветник за правну помоћ, саветник за 

остваривање права из осигурања у првом степену, саветник за правну помоћ и правно -

заступничке послове. 

Од 15. јуна 2020. године до данас ради као судијски помоћник у звању виши судијски 

сарадник - самостални саветник у Вишем суду у Крушевцу, на пословима пружања 

помоћи судији у реферисању предмета приликом већања, проучава правна питања у вези 

са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука, узима на 

записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под 

надзором судије и друге додељене послове. 

 За остварене резултате рада од 15. јуна до 31. децембра 2020. године оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”.  

Познаје рад на рачунару, говори енглески језик. 

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

Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Милош Ивановић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије за Основни суд у Крушевцу.  

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милоша Ивановића, 

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

 

30.Драгана Милојевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Крушевцу. 

 

Драгана Милојевић je рођена 11. маја 1976. године у Крушевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 26. октобра 2001. године. 

Правосудни испит је положио 27. октобра 2004. године.  

У периоду од 1. фебруара до 31. октобра 2009. године обављала је послове судијског 

приправника - волонтера у Општинском суду у Крушевцу на основу Уговора о стручном 

оспособљавању и усавршавању приправника. Обављала је послове према налогу судија 

или председника суда ради оспособљавања и стицања праксе у свим областима судског 

рада и стицања услова за полагање правосудног испита 

Засновала је радни однос у Окружном суду у Крушевцу, на радном месту судијског 

приправника 1. новембра 2002. године, на ком радном месту се налазила до 2. октобра 

2005. године, када је 3. октобра 2005. године засновала радни однос на радном месту 

судијски помоћник у звању судијски сарадник - саветник. Помагала је судијама у раду у 

другостепеној кривичној и грађанској материји, израђивала је нацрте одлука у 

првостепеној кривичној материји, нацрте другостепених одлука у кривичној и грађанској 

материји, нацрте одлука у предметима ванпретресног кривичног већа, учествовала је у 

пословима судске управе, као и на изради нацрта одлука у предметима признања страних 

судских одлука. 

Од 1. октобра 2020. године ради као судијски помоћник у звању виши судијски 

сарадник - самостални саветник у Вишем суду у Крушевцу.  За остварене резултате рада 

у 2017, 2018. и 2019. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  

Познаје рад на рачунару, има знање енглеског језика - средњи ниво. Учесник је већег 

броја семинара и обука. 
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Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Крушевцу и седнице свих судија 

Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Драгана Милојевић испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије за Основни суд у Крушевцу.  

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

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

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

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Драгане Милојевић, 

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

 

 

31.Снежана Ковачевић, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Крушевцу. 

 

Снежана Ковачевић je рођена 30. марта 1973. године у Ћуприји. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 12. децембра 2000. године. 

Правосудни испит је положила 26. маја 2004. године.  

У Општинском суду у Варварину почела је да ради 15. јануара 2001. године, на радном 

месту судијског приправника, да би након положеног правосудног испита засновала радни 

однос на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник - саветник, почев од 

1. јуна 2004. године до 31. децембра 2009. године.  

Радни однос на радном месту судијски помоћник у звању виши судијски сарадник - 

самостални саветник, засновала је 1. јануара 2010. године у Основном суду у Крушевцу. 

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

истиче”.  

Учесник је великог броја семинара, радионица и стручног усавршавања у организацији 

USAID-a. Поседује сертификат из области примене Закона о заштити узбуњивача, као и 

бројне сертификате у организацији USAID-a. Познаје рад на рачунару, говори руски језик 

и служи се енглеским. 

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

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

кандидат Снежана Ковачевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије за Основни суд у Крушевцу.  

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

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

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

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Снежане Ковачевић, 

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

 

 

32.Ангелина Стевановић, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Крушевцу. 

 

Ангелина Стевановић je рођена 22. јула 1975. године у Крушевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 16. марта 2001. године. 

Правосудни испит је положила 2. децембра 2003. године.  

Приправнички стаж у трајању од две године обавила је у Општинском суду у 

Крушевцу, у периоду од јуна 2001. године до јуна 2003. године.  

Након положеног правосудног испита радила је у адвокатској канцеларији.  
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Од 1. јануара 2006. године радила је на основу Уговора о делу као председник 

Комисије за излагање Катастра непокретности за Варош Варварин, све до 31. августа 2006. 

године. 

Радни однос на неодређено време на радном месту судијски помоћник у звању 

судијски сарадник - саветник, засновала је у Општинском суду у Варварину 1. септембра 

2006. године, на ком радном месту се налазила до 31. децембра 2009. године, када је 1. 

јануара 2010. године засновала радни однос у Основном суду у Крушевцу на радном месту 

судијски помоћник у звању виши судијски сарадник - самостални саветник. Распоређена 

је на рад у Судској јединици у Варварину, где поступа у оставинској материји, израђује 

нацрте  Ипв одлуке и обавља оверу потписа и рукописа из надлежности суда. 

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

се истиче”.  

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

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

кандидат Ангелина Стевановић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије за Основни суд у Крушевцу.  

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

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

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

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ангелине Стевановић, 

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

 

 

33.Милош Ђорђевић, судијски помоћник у Основном суду у Куршумлији, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Куршумлији. 

 

Милош Ђорђевић је рођен 14. јуна 1989. године у Београду. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Нишу 24. јануара 2013. године. Правосудни 

испит је положио 29. јуна 2015. године. 

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

Прокупљу, Судска јединица у Куршумлији, у периоду од 1. априла до 31. децембра 2013. 

године, као и у Основном суду у Куршумлији, у периоду од 1. јануара 2014. године до 1. 

априла 2015. године.  

Након положеног правосудног испита, засновао је радни однос код јавног бележника 

у периоду од 14. јуна 2016. године до 26. априла 2018. године, где је радио на изради 

нацрта солемнизационих клаузула, јавнобележничких записа и решења о наслеђивању. 

Дана 27. априла 2018. године засновао је радни однос на одређено време у Основном 

суду у Куршумлији на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник - 

саветник, а почев од 27. новембра 2019. године, у звању виши судијски сарадник - 

самостални саветник. У току рада у суду прошао је кроз све материје парничног, 

ванпарничног, кривичног и извршног поступка. Тренутно ради на рефератима Кв и Ипв 

већа и на изради нацрта судских одлука у парничној материји. Повремено ради и на 

пословима извршења казни и поступцима расправљања заоставштине. 

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

истиче”.  

Учесник је више семинара и саветовања. Посебно се издваја учешће на семинару у 

организацији Правосудне академије на тему: „Израда нацрта првостепених судских 

одлука из грађанске материје”, где је био посебно похвљен за израду првостепене 

парничне пресуде. Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. 

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

судија Вишег суда у Прокупљу и седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, 
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кандидат Милош Ђорђевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије за Основни суд у Куршумлији.  

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милоша Ђорђевића, 

судијског помоћника у Основном суду у Куршумлији, за судију Основног суду у 

Куршумлији. 

 

 

34.Милица Делибашић, судијски помоћник у Основном суду у Обреновцу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Лазаревцу. 

  

Милица Делибашић је рођена 18. новембра 1983. године у Краљеву. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2. септембра 2010. године. 

Правосудни испит је положила 28. јуна 2013. године. 

У периоду од 11. јануара 2011. године до 11. јануара  2013. године, приправнички стаж 

је обавила у Другом основном суду у Београду, у својству приправника - волонтера, најпре 

у грађанској материји, а након тога у кривичној материји.Обављала је и послове припреме 

предмета и израде нацрта одука у извршним материјама Ив и Ипв, као и послове у 

реферату Кв већа.   

У периоду од 6. марта 2013. године до 1. децембра 2014. године, радила је као саветник 

у Министарству рударства и енергетике, у Сектору за геологију и рударство - Одсек за 

правне и економске послове у области геологије и рударства.  

У периоду од 1. децембра 2014. године до 28. јуна 2015. године, радила је у Основном 

суду у Обреновцу на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник -

саветник, на изради нацрта одлука по приговорима ради убрзања поступка и утврђивања 

повреда права на суђење у разумном року, поступању по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја, на пословима из реферата Ипв већа, реферата Одељења 

за извршење кривичних санкција, на пословима припреме предмета у рефератима Кппр 

Спк, пружању помоћи судијама у изради пресуда у кривичној и грађанској материји. 

Од 28. јуна 2015. године ради у Основном суду у Обреновцу на радном месту судијски 

помоћник у звању виши судијски сарадник - самостални саветник на припреми предмета 

и изради нацрта одлука у реферату ванпретресног кривичног већа, на изради нацрта 

одлука по приговорима ради убрзања поступка и утврђивања повреде права на суђење у 

разумном року, припреми предмета и изради нацрта одлука у поступку одлучивања о 

хитним мерама у смислу Закона о спречавању насиља у породици, пружању помоћи 

судијама у у изради пресуда у кривичној материји.  

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

се истиче”.  

Учесник је више семинара и обука, као што је специјалистичка обука о примени 

Законика о кривичном поступку, у организацији Правосудне академије. Поседује 

сертификат о завршеној обуци о примени Закона о спречавању насиља у породици, 

сертификат о поседовању посебних знања из области примене Закона о заштити 

узбуњивача. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

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

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

кандидат Милица Делибашић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије за Основни суд у Лазаревцу.  

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 
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гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Милица Делибашић је положила испит за основне 

судове и остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милице Делибашић, 

судијског помоћника у Основном суду у Обреновцу, за судију Основног суду у Лазаревцу. 

 

 

35.Борис Боровић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Лазаревцу. 

  

Борис Боровић је рођен 13. марта 1981. године у Београду. Основне студије завршио је 

на Правном факултету Универзитета у Београду 3. септембра 2007. године. Правосудни 

испит је положио 1. марта 2010. године. 

У периоду од септембра 2007. године до септембра 2009. године, радио је као 

адвокатски приправник у адвокатској канцеларији на пословима упознавања и проучавања 

правних прописа, састављању тужби, жалби, предлога за извршење, уговора и других 

правних аката. 

Радни однос на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник - саветник 

засновао је у новембру 2010. године у Првом основном суду у Београду, у грађанском 

одељењу, где је радио на пословима израде нацрта мериторних и процесних пресуда и 

решења, на проучавању судске праксе и важећих прописа. У децембру 2014. године добио 

је звање виши судијски сарадник - самостални саветник. У јуну 2015. године поверен му 

је самостални реферат у оставинском одељењу, у коме обавља послове спровођења 

оставинских расправа, благовременој изради одлука, решавању старих предмета. 

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

се истиче”.  

Учесник је више семинара и обука. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

Према мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду, седнице свих 

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

кандидат Борис Боровић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије за Основни суд у Лазаревцу.  

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 Борис Боровић је положио испит за основне судове и 

остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бориса Боровића, 

судијског помоћника у у Првом основном суду у Београду, за судију Основног суду у 

Лазаревцу. 

 

36.Невена Љубисављевић, судијски помоћник у Основном суду у Лазаревцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Лазаревцу. 

  

Невена Љубисављевић је рођена 10. августа 1987. године у Лазаревцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 22. јуна 2012. године. 

Правосудни испит је положила 28. априла 2016. године. 

У периоду од јануара 2012. године до септембра 2013. године, приправнички стаж је 

обавила у Другом основном суду у Београду, у својству приправника - волонтера, најпре 

у судским писарницама, почев од пријема и овере, преко парничне, ванпарничне и 

извршне писарнице, а након тога и кроз израду нацрта решења и нацрта пресуда у 

парничном, ванпарничном и извршном одељењу тог суда. 

У периоду од септембра 2013. године до маја 2016. године, радила је као референт 

јавних набавки добара и услуга у „ПД Колубара - Услуге”, д.о.о. Лазаревац, учествујући у 
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изради конкурсних документација, на отварању тендера, контроли пристиглих понуда и 

оцени истих и поступајући у поступцима у којима су поднети захтеви за заштиту права.  

Након положеног правосудног испита, а од 6. јуна 2016. године, запослена је у 

Основном суду у Лазаревцу, на радном месту судијски помоћник у звању судијски 

сарадник - саветник, у ванпарничном одељењу, у поступцима расправе заоставштине, 

затим као секретар суда на пословима који се тичу судске управе - поступање по 

притужбама, захтевима за изузеће и искључење судија, постављање бранилаца по 

службеној дужности, израда нацрта свих одлука председника суда, поступање у материји 

извршења кривичних санкција, као судијски сарадник у кривичном одељењу, а сада као 

судијски сарадник у парничном одељењу. За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. 

години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Познаје рад на рачунару и енглески језик. 

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

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

кандидат Невена Љубисављевић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије за Основни суд у Лазаревцу.  

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 Невена Љубисављевић је положила испит за основне 

судове и остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Невене Љубисављевић, 

судијског помоћника у Основном суду у Лазаревцу, за судију Основног суду у Лазаревцу. 

 

  37. Милица Станковић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Нишу. 

  Милица Станковић  je рођена 10. новембра 1990. године у Лесковцу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 20. септембра 2013. године. Мастер-академске студије 

на Правном факултету Универзитета у Нишу завршила је 28. октобра 2014. године. 

Правосудни испит је положила 31. марта  2016. године.  

Приправнички стаж обавила је у Вишем суду у Нишу у периоду од 4. новембра 2013. 

године до 30. марта 2016. године, на радном месту судијски приправник-волонтер. Након 

положеног правосудног испита, наставила је да ради у Вишем суду у Нишу у статусу 

приправника-волонтера, али је обављала послове судијског сарадника у кривичном 

одељењу, израђивала нацрте судских одлука и проучавала правна питања под надзором и 

упутствима судија. Почев од 3. октобра 2016. године до 31. октобра 2018. године засновала 

је радни однос на одређено време у Вишем суду у Нишу на радном месту судијског 

сарадника. Током 2016. и 2017. године обављала је послове из реферата Кж већа и Кв већа 

кривичног одељења. Одређена је за координатора Службе за помоћ и подршку жртвама и 

сведоцима при Вишем суду у Нишу. Израђивала је нацрте судских одлука у предметима 

против малолетних учиниоца кривичних дела и такође јој је било поверено испитивање 

сведока и саслушање малолетних оштећених у припремном поступку. Почев од 1. 

новембра 2018. године засновала је радни однос на одређено време у Апелационом суду у 

Нишу на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник, а од 18.фебруара 

2019. године у звању судијског сарадника на неодређено време. Обављала је послове из 

реферата Кж већа и Кжм већа за малолетнике у кривичном одељењу и израђивла нацрте 

одлука. Током 2019. године учествовала је у припремању материјала и спорних питања за 

заједничку седницу свих апелационих судова са Врховним касационим судом. 

Учесник је бројних семинара и обука из различитих правних области. Завршила је 

основну обуку за поступање у коруптивним предметима финансијских превара и 

привредног криминала. Објавила је велики број научних и стручних радова.  



31 

 

Одлично говори енглески и француски језик, служи се и руским језиком. Познаје рад 

на рачунару.       

     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 Милица 

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

Основног суда у Нишу. 

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

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

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

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милице Станковић, 

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

 

     38. Јелена Веселиновић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 
предлаже за избор судије за Основни суд у Нишу.  

  Јелена Веселиновић је рођена 6. августа  1991. године у Алексинцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 19. јануара 2015. године.  

Мастер-академске студије на Правном факултету Универзитета у Нишу завршила је 2017. 

године. Правосудни испит положила је 31. маја 2017. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Вишем суду у Нишу у периоду од 9. фебруара 2015. 

године до 9. фебруара 2017. године, на радном месту судијски приправник-волонтер. 

Након положеног правосудног испита у Вишем суд у Нишу обављала је послове 

сарадника-волонтера почев од 5. јуна 2017. године до 31. августа 2017. године, а од 1. 

септембра 2017. године засновала је радни однос на одређено време на радном месту 

судијски сарадник до 31. марта 2018. године. Током рада у суду поступала је у Гж 

материји, припремала предмете за већања, израђивала нацрте другостепених одлука и 

била члан Одељења за судску праксу Вишег суда у Нишу.  

Од 1. априла 2018. године полазник је почетне обуке на Правосудној академији. Током 

обуке стекла је практично и теоретско знање из грађанске, кривичне и прекршајне 

материје под надзором и руковођењем ментора. По завршетку програма почетне обуке, 

успешно је положила завршни испит 3. јула 2020. 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 Јелени Веселиновић, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

Учесник је већег броја семинара и обука из различитих правних области. Објавила је 

неколико научних и стручних радова. Говори енглески језик, служи се француским и 

руским језиком, познаје рад на рачунару. 

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Јелена Веселиновић 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 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Веселиновић, 

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

 

     39. Марко Ђурић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Нишу. 
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  Марко Ђурић je рођен 15. марта 1986. године у Алексинцу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршио је 23. децембра 2011. године. Правосудни испит је положио 

27. априла  2015. године.  

  Приправнички стаж обавио је у Основном суду у Нишу у периоду од 26. јуна 2012. 

године до 25. јуна 2014. године, на радном месту судијски приправник-волонтер. Након 

положеног правосудног испита примљен је у радни однос у Основном суду у Нишу 13. 

јула 2015. године на одређено време на радном месту судијски помоћник у звању судијски 

сарадник, а од 1. маја 2019. године добио је звање вишег судијског сарадника. Почев од 7. 

новембра 2019. године премештен је на радно место виши судијски сарадник у звању 

самостални саветник на неодређено време. Током рада у суду обављао је послове у 

парничном, извршном и кривичном одељењу. Поступао је у ванпретресном већу и у 

одељењу извршења кривичних санкција. Током 2019. године био је распоређен и на 

пословима судске управе где је радио на обради притужби и ургенција. Такође поступао 

је и у Одељењу за примену Закона о заштити права на суђење у разумном року и обављао 

послове везане за приступ информацијама од јавног значаја.   

  Поседије сертификат за специјализовану обуку према програму Правосудне 

академије  у складу са Законом о спречавању насиља у породици као и HELP сертификат 

за алтернативне кривичне санкције. Учесник је семинара „Стандарди Европске конвенције 

о људским правима и пракса Европског суда за људска права у примени чл. 4. протокола 

уз Конвенцију”.  

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

се истиче”.  

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

Вишег суда у Нишу и Апелационог суда у Нишу, кандидат Марко Ђурић испуњава све 

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

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

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

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

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марка Ђурића, 

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

 

          40. Александра Стефановић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Нишу. 

  Александра Стефановић  je рођена 8. априла 1986. године у Нишу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 9. септембра 2010. године. Правосудни испит је 

положила 26. септембра  2014. године.  

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Нишу у периоду од 7. маја 2012. 

године до 25. септембра 2014. године, на радном месту судијски приправник. Након 

положеног правосудног испита, наставила је да ради у Основном суду у Нишу на 

пословима судијског приправника до 15. јануара 2015. године. Почев од 16. јануара 2015. 

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

месту судијски помоћник у звању судијски сарадник. Од 1. маја 2019. године стекла је 

звање вишег судијског сарадника у звању самосталног саветника на одређено време, а од 

7. новембра 2019. године у звању вишег судијског сарадника на неодређено време. Током 

рада у суду била је распоређена у извршном одељењу, где је помагала судијама у раду, 

проучавала правна питања и израђивала нацрте судских одлука.   

       Присуствовала је Округлом столу на тему „Извршење у пракси” и трибини са темом 

„Реформа правосуђа, циљеви, резултати, учињени пропусти, смернице и очекивања”. 
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Поседује уверење о завршеном Програму обуке Правне клинике Правног факултета у 

Нишу.  

 Говори енглески и немачки језик, познаје рад на рачунару.       

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

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

Вишег суда у Нишу и Апелационог суда у Нишу, кандидат Александра Стефановић  

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

у Нишу. 

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

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

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

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александре 

Стефановић, судијског помоћника у Основном суду у Нишу, за судију Основног суда у 

Нишу. 

 

     41. Јелена Тасић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Нишу. 

  Јелена Тасић je рођена 6. маја 1987. године у Врању. Правни факултет Универзитета 

у Нишу завршила је 18. децембра 2012. године. Правосудни испит је положила 28. априла  

2017. године.  

Приправнички стаж обавила је у Вишем јавном тужилаштву у Врању у периоду од 18. 

фебруара 2013. године до 30. новембра 2013. године и као адвокатски приправник у 

периоду од 1. децембра 2013. године до полагања правосудног испита све до 31. јула 2017. 

године. У Основном суду у Нишу засновала је радни однос 1. августа 2017. године на 

радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник, а од 1. маја 2019. године 

стекла је звање вишег судијског сарадника. Током рада у суду поступала је у грађанској 

материји и у Инфо служби за подршку алтернативном решавању спорова.      

Учесник је многобројних стручних семинара, радионица и едукација у организацији 

Правосудне академије, ЕУ за Србију и Форума судија Србије у сарадњи са Основним 

судом у Нишу као што су: „Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске 

материје”, „Стратешке смернице за унапређење примене медијације у Републици Србији”, 

„Увиђај саобраћајних незгода”, ,,Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште”, 

,,Рочиште за главну расправу и извођење доказа”, ,,Малолетни учиниоци кривичних дела 

и малолетна лица оштећена кривичним делом”, ,,Професионалана етика и превенција у 

борби против корупције и ,,Примена закона о спречавању насиља у породици”.     

 Говори енглески и италијански језик, познаје рад на рачунару.       

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

истиче”.  

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

Вишег суда у Нишу и Апелационог суда у Нишу, кандидат Јелена Тасић  испуњава све 

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

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Тасић, судијског 

помоћника у Основном суду у Нишу, за судију Основног суда у Нишу. 
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     42. Сања Гашић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Нишу. 

  Сања Гашић je рођена 6. јула 1987. године у Нишу. Правни факултет Универзитета у 

Нишу завршила је 23. децембра 2013. године. Правосудни испит је положила 30. 

септембра  2016. године.  

Приправнички стаж обавила је у Вишем суду у Нишу у периоду од 2. априла 2014. 

године до 3. априла 2017. године, на радном месту судијски приправник-волонтер.  Након 

поженог правосудног испита наставила је да ради у истом суду на пословима волонтера-

сарадника до 2. јуна 2017. године. У Основном суду у Нишу засновала је радни однос 5. 

јуна 2017. године на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник на 

одређено време, а од 15. новембра 2019. године стекла је звање вишег судијског сарадника. 

Током рада у суду поступала је у извршном одељењу у првом и другом степену, 

парничном одељењу, одељењу за заштиту права на суђење у разумном року и припремном 

одељењу грађанске материје.     

       Учествовала је на многобројним стручним семинарима, радионицама и едукацијама у 

организацији Правосудне академије, ЕУ за Србију и Форума судија Србије у сарадњи са 

Вишим судом у Нишу и Основним судом у Нишу као што су: „Израда нацрта 

првостепених судских одлука из грађанске материје”, „Стратешке смернице за 

унапређење примене медијације у Републици Србији”, „Увиђај саобраћајних незгода”, 

,,Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште”, ,,Рочиште за главну расправу и 

извођење доказа”, ,,Малолетни учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена 

кривичним делом”, ,,Професионалана етика и превенција у борби против корупције, 

,,Примена закона о спречавању насиља у породици”, и ,,Примена Закона о заштити 

узбуњивача”.     

 Говори енглески језик, одлично познаје рад на рачунару.       

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

се истиче”.  

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

Вишег суда у Нишу и Апелационог суда у Нишу, кандидат Сања Гашић  испуњава све 

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

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сање Гашић, судијског 

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

 

       43. Звездана Јањић, судијски помоћник у Вишем суду у Нишу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Нишу. 

  Звездана Јањић je рођена 13. децембра 1975. године у Прокупљу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 13. март 2002. године. Правосудни испит је положила 

30. новембра  2005. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Нишу у периоду од 15. новембра 

2002. године до 15. новембра 2005. године. Након положеног правосудног испита 

засновала је радни однос у О.Ш. ,,Топлички хероји” у Житорађу почев од 23. октобра 2006. 

године до 22. марта 2010. године на радном месту секретара, где је обављала 

административно-правне послове, водила персонална досијеа запослених, послове који 

произилазе из радних односа, те заступала школу у судским и другим поступцима.  
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 Дана 23. марта 2010. године засновала је радни однос у Вишем суду у Нишу на радном 

месту судијског помоћника, а од 12. октобра 2012. године стекла је звање вишег судијског 

сарадника. Од заснивања радног односа у Вишем суд у Нишу до краја 2019. године радила 

је у грађанској материји. У периоду од 1. јануара 2020. године до 31. марта 2020. године, 

поступала је у Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег суда у Нишу. У звању 

самосталног саветника у грађанској и кривичној материји, проучавала је предмете, 

припремала реферате за судије известиоце, израђивала нацрте судских одлука и обављала 

друге послове под надзором и упутством судија. Током рада у кривичној материји 

обављала је и послове у вези са извршењем кривичних санкција. У пословима поступања 

по притужбама грађана учествује од 2011. године. Од 1. априла 2020. године обавља 

послове секретара Вишег суда у Нишу.      

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

се истиче”.  

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

Апелационог суда у Нишу, кандидат Звездана Јањић испуњава све услове који су 

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

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Звездане Јањић, 

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

     44. Јелена Ћирић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Нишу. 

 Јелена Ћирић je рођена 10. децембра 1982. године у Нишу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 19. октобра 2009. године. Правосудни испит је 

положила 28. јуна  2013. године.  

Приправнички стаж обавила је као адвокатски приправник у периоду од 11. јуна 2010. 

године до 6. маја 2012. године и као судијски приправник у Основном суду у Нишу  

у периоду од 7. маја 2012. године до 27. јуна 2013. године, на радном месту судијски 

приправник.  Након поженог правосудног испита наставила је да ради у Основном суду у 

Нишу где је обављала послове судијског приправника до 9. фебруара 2014. године. Дана 

10. фебруара 2014. године засновала је радни однос на одређено време у Основном суд у 

Нишу, на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник. Почев од 1. маја 

2019. године стекла је звање вишег судијског сарадника. Обавља послове у кривичном 

ванпретресном већу, израђује нацрте одлука већа, води записнике о већању и гласању, 

проучава теорију, праксу и правне прописе.   

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

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

Вишег суда у Нишу и Апелационог суда у Нишу, кандидат Јелена Ћирић  испуњава све 

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

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Ћирић, 

судијског помоћника у Основном суду у Нишу, за судију Основног суда у Нишу. 
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     45. Нина Јовановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Нишу.  

   Нина Јовановић је рођена 3. јула 1990. године у Нишу. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Нишу 16. априла 2014. године.  Мастер-академске 

студије на Правном факултету Универзитета у Нишу завршила је 3. маја 2017. године. 

Правосудни испит положила је 30. септембра 2016. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Вишем суду у Нишу у периоду од 12. маја 2014. 

године до маја 2016. године, на радном месту судијски приправник-волонтер. Након 

положеног правосудног испита почев од 1. марта 2017. године полазник је почетне обуке 

на Правосудној академији. Током обуке стекла је практично и теоретско знање из 

грађанске, кривичне и прекршајне материје под надзором и руковођењем ментора, коју је 

обављала у Основном јавном тужилаштву у Нишу, Основном суду у Нишу у кривичној и 

грађанској материји и у Прекршајном суду у Нишу. По завршетку програма почетне обуке 

на Правосудној академији, успешно је положила завршни испит 3. јула 2019. године, са 

завршном оценом 5. Од јула месеца 2019. године обавља додатну обуку и распоређена је 

у грађанској материји у другом степену  Вишег суда у Нишу.  

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 Нини Јовановић, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

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

„Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје”, ,,Претходно 

испитивање тужбе и припремно рочиште”, ,,Рочиште за главну расправу и извођење 

доказа”, ,,Етика и интегритет у правосуђу-судијска етика”, ,,Економска знања од значаја 

за кривични поступак”, ,,Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и 

тела”. Поседује сертификат о обављању увиђаја саобраћајних незгода, о примени Закона 

о заштити узбуњивача, сертификат за учешће на семинару проактивне истраге 

коруптивних предмета, предмета финансијских превара и привредног криминала као и 

сертификат у оквиру ,,Help” европског програма за едукацију људских права за правне 

стручњаке ,,Образложење кривичних пресуда”. 

Говори енглески језик, познаје рад на рачунару. 

      Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Нина Јовановић 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 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Нине Јовановић, 

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

 

     46. Јелена Јовановић Момировић, судијски помоћник у Апелационом суду у 

Нишу, предлаже за избор судије за Основни суд у Нишу. 

  Јелена Јовановић Момировић je рођена 9. јуна 1982. године у Нишу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 15. јуна 2009. године. Правосудни испит је положила 

30. маја  2014. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Нишу у периоду од 7. маја 2012. 

године до 29. маја 2014. године, на радном месту судијски приправник. Након положеног 

правосудног испита, наставила је да ради у Основном суду у Нишу као судијски 

приправник све до 16. јануара 2015. године када је засновала радни однос у Основном суду 

у Нишу на одређено време на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник. 

Обављала је послове у кривичном, извршном и парничном одељењу где је израђивала 
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нацрте судских одлука, проучавала правна питања и судску праксу. Почев од 1. марта 

2019. године засновала је радни однос у Апелационом суду у Нишу, на радном месту 

судијски помоћник у звању судијски сарадник, где је распоређена у Одељењу за радне 

спорове и обавља послове у припреми реферата за судију известиоца, изради нацрта 

судских одлука, проучавању правних питања, судске праксе и правне литературе. Такође 

је ангажована и на изради сентенци из материје радног права за Билтен судске праксе 

Апелационог суда у Нишу.     

        Учесник је бројних обука, семинара и стручних усавршавања као што су: Округли сто 

поводом представљања новог Закона о извршењу и обезбеђењу у организацији Коморе 

извршитеља, спорна правна питања из Закона о парничном поступку у организацији 

Правосудне академија и спорна питања из области Закона о облигационим односима.  

Служи се енглеским језиком и познаје рад на рачунару.       

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

истиче”.  

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

Јовановић Момировић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Нишу. 

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Јелена Јовановић Момировић је положила испит за основне 

судове и остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Јовановић 

Момировић, судијског помоћника у Апелационом суду у Нишу, за судију Основног суда 

у Нишу. 

47. Ирена Гушић, судијски помоћник у Вишем суду у Нишу, предлаже за избор судије 

за Основни суд у Нишу. 

  Ирена Гушић je рођена 12. марта 1986. године у Нишу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 17. децембра 2010. године. Правосудни испит је 

положила 31. јануара  2014. године.  

 Након дипломирања приправнички стаж обавила је у Вишем суду у Нишу у периоду 

од 24. јануара 2011. године до 25. јануара 2014. године, као судијски приправник-волонтер. 

Након положеног правосудног испита засновала је радни однос у Вишем суду у Нишу 5. 

јуна 2014. године на одређено време на радном месту судијски помоћник у звању судијски 

сарадник. Обављала је послове у грађанском одељењу и кривичном већу за малолетнике 

и истовремено учествовала у пословима поступања по притужбама. Почев од 1. августа 

2017. године до 31. марта 2020. године обављала је послове секретара суда, а од 14. марта 

2019. године засновала је радни однос на неодређено време на радном месту секретара 

Вишег суда у Нишу. Од 1. априла 2020. године распоређена је на радно место судијски 

помоћник у звању виши судијски сарадник у кривичном одељењу. Обавља послове 

реферата другостепеног кривичног већа, ванпретресног већа и послове реферата судије за 

извршење кривичних санкција. Истовремено обавља и послове портпарола Вишег суда у 

Нишу.  

        Учесник је Годишњег саветовања судија Републике Србије ,,Судијски дани -2016” у 

Врњачкој Бањи и редовног Саветовања за кривично право на Златибору ,,Организација 

правосуђа и ефикасност судске заштите”-кривичноправни аспект 2018. године. Била је 

учесник радионице-округлог стола ,,Ефикасно управљање поступком и употреба 

посредних доказа у предметима привредног криминала и корупције” 2018. године.  

      Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.       

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

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

Нишу, кандидат Ирена Гушић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Нишу. 

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ирене Гушић, 

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

 

     48. Ана Гајић Ристић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Нишу. 

   Ана Гајић Ристић je рођена 1. априла 1981. године у Нишу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 26. октобра 2007. године. Правосудни испит је 

положила 1. октобра 2010. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Нишу у периоду од 11. фебруара 

2008. године до 1. јануара 2009. године, у својству приправника-волонтера, а од 2. 

фебруара 2009. године до 30. септембра 2010. године у својству судијског приправника. 

Након положеног правосудног испита почев од 2. октобра 2010. године засновала је радни 

однос на одређено време у Основном суду у Нишу на радном месту судијски приправник, 

а од 8. новембра 2010. године на радном месту судијски сарадник у звању саветник. Почев 

од 5. маја 2011. године засновала је радни однос у Вишем суду у Нишу на радном месту 

судијски сарадник на неодређено време, а од 1. децембра 2014. године добила је звање 

вишег судијског сарадника. Обављала је послове из редовне надлежности у 

кривичноправној материји као и послове у Посебном одељењу за сузбијање корупције 

Вишег суда у Нишу. Израђивала је нацрте судских одлука применом Закона о одузимању 

имовине, Закона о спречавању насиља у породици, Закона о међународноправној помоћи 

у кривичноправним стварима, нацрте одлука по жалби против решења и пресуда из 

кривичне материје, нацрте одлука у ванпретресном кривичном већу за малолетнике као и 

реферата судије за претходни поступак и за извршење кривичних санкција. Израђивала је 

нацрте одлука у поступку по жалби против пресуда из грађанске материје, испитивала 

сведоке у припремном поступку. Од 1. јануара 2018. године обављала је и послове 

портпарола Вишег суда у Нишу. Почев од 1. априла 2020. године засновала је радни однос 

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

сарадник где поступа у кривичној материји.   

        Учесник је бројних обука, семинара и стручних усавршавања. Поседује сертификате 

о завршеној обуци из области Закона о спречавању насиља у породици, Закона о заштити 

узбуњивача, проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара 

и привредног криминала.  

Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.       

      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 Ана Гајић 

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

Основног суда у Нишу. 

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

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

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

остварила  оцену  пет. 



39 

 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Гајић Ристић, 

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

 

     49. Милица Пешић, судијски помоћник у Привредном суду у Нишу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Нишу. 

  Милица Пешић je рођена 18. август 1983. године у Нишу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 22. маја 2012. године. Правосудни испит је положила 

30. септембра  2015. године.  

 Након дипломирања приправнички стаж започела је у Друштву за консалтинг и 

менаџмент ,,Агроинвест фонд” ДОО у Београду у периоду од 17. априла 2013. године до 

17. јануара 2014. године, где је обављала послове у правној служби. Почев од 23. јануара 

2014. године до полагања правосудног испита, приправнички стаж обавила је и у Вишем 

суду у Нишу у својству приправника волонтера. Након положеног правосудног испита 

наставила је да ради у Вишем суду у Нишу као приправник волонтер до 26. маја 2016. 

године. Почев од 27. маја 2016. године засновала је радни однос на одређено време у 

Вишем суду у Нишу на радном месту судијски помоћник на којим пословима се налазила 

до 27. маја 2017. године. У Привредном суду у Нишу засновала је радни однос на одређено 

време почев од 24. јула 2017. године на радном месту судијски помоћник. 

        Учесник је бројних обука и семинара из различитих правних области. Поседује 

сертификат о завршеној обуци за посредника-медијатора. 

Говори енглески језик, има основно знање немачког језика. Добро познаје рад на 

рачунару.       

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

истиче”.  

 Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Нишу и Привредног 

апелационог суда, кандидат Милица Пешић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Нишу. 

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милице Пешић, 

судијског помоћника у Привредном суду у Нишу, за судију Основног суда у Нишу. 

 

       50. Стефан Лазаревић судијски помоћник у Основном суду у Нишу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Нишу. 

  Стефан Лазаревић je рођен 1. децембра 1986. године у Нишу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршио је 12. новембра 2010. године. Правосудни испит је положио 

29. септембра  2014. године.  

  Приправнички стаж обавио је у Основном суду у Нишу у периоду од 7. маја 2012. 

године до 28. септембра 2014. године. Након положеног правосудног испита засновао је 

радни однос у Основном суду у Нишу на одређено време, на радном месту судијски 

помоћник у звању судијски сарадник. Почев од октобра 2014. године до јула 2015. године 

обављао је послове у Одељењу радних спорова, а потом у Одељењу судске управе где је 

радио на обради притужби, ургенција, реконструкција и других представки грађана. 

Такође био је распоређен као сарадник у одељењу за примену Закона о заштити права на 

суђење у разумном року где је поступао по приговорима ради убрзавања поступака у 
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кривичној материји. Током 2017. године у оквиру судске управе активно је учествовао у 

раду Инфо службе за подршку алтернативном решавању спорова. Почев од 17. јануара 

2019. године распоређен је на радно место секретара Основног суда у Нишу у оквиру ког 

обавља све послове из делокруга рада судске управе.  

       Поседује сертификат за специјализовану обуку према програму Правосудне академије 

који је донет у складу са Законом о спречавању насиља у породици. Учесник је семинара 

„Стандарди Европске конвенције о људским правима и пракса Европског суда за људска 

права у примени чл. 4 протокола уз Конвенцију”, као и програма обуке за имплементацију 

Законика о кривичном поступку.   

        Течно говори енглески 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 Нишу, седнице свих судија 

Вишег суда у Нишу и Апелационог суда у Нишу, кандидат Стефан Лазаревић испуњава 

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

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

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

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

остварио  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Стефана Лазаревића, 

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

 

 

        51. Слободанка Гаврић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предлаже се за избор судије за Основни суд у Панчеву.  

 

Слободанка Гаврић  је рођена 14. октобра 1988. године у Панчеву. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 26. јануара 2012. године. 

Правосудни испит положила је 26. септембра 2014. године.  

Након завршених студија започела је приправнички стаж у Основном суду у 

Панчеву где је стекла практична знања и искуства у парничној, ванпарничној, извршној и 

кривичној материји. После положеног правосудног испита ради као секретар у ОШ 

„Десанка Максимовић“ у Ковину. У периоду од 20. августа 2014. године до 12. јануара 

2015. године обављала је послове саветника за интеграцију на радном месту у привредном 

друштву „Инвал-Стат“ из Ковина. Дана 05. јануара 2015. године засновала радни однос у 

Основном суду у Панчеву, на радном месту судијски помоћник. Поступала је у грађанској 

материји. Дана 01. фебруара 2016. године уписала је Правосудну академију.  

 Завршни испит на Правосудној академији је положила 3. јула 2017. године са 

оценом 5. 

Као корисник почетне обуке на Правосудној академији обуку је започела у 

Основном суду у Панчеву, у парничном одељењу (парнични поступак, ванпарнична и 

извршна материја), затим у Вишем суду у Панчеву у кривичном одељењу,  а обуку  је 

наставила у Прекршајном суду у Панчеву и Вишем јавном тужилаштву у Панчеву. 

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 Слободанки Гаврић, 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 Слободанка Гаврић 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. 
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Високи савет судства, на седници одржаној дана 18. и 23. марта 2021. године, донео 

је одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Слободанке Гаврић, 

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

 

      52. Немања Цаковић, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву, предлаже се за 

избор судије за Основни суд у Панчеву. 
 

Немања Цаковић je рођен 11. септембра 1985. године у Панчеву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 2012. године. Правосудни испит је положио 23. марта 

2015. године.  

Приправнички стаж обавио је у Основном суду у Панчеву. Након положеног 

правосудног испита, почев од 27. јула 2015. године радио је као судијски сарадник-

саветник у Основном суду у Панчеву. У периоду од 14. септембра 2015. године до 31. 

марта 2017. године радио је у ЈП „Војводинашуме“ као референт за правне послове и јавне 

набавке. У периоду од 03. априла 2017. године до 30. марта 2018. године радио је као 

јавнобележнички приправник. Дана 02. априла 2018. године засновао је радни однос у 

Основном суду у Панчеву као виши судијски сарадник, самостални саветник. Израђује 

нацрте судских одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу. Члан 

је тима за посредовање у мирном решавању спорова. 

Говори енглески и руски језик и 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 Панчеву, седнице свих 

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

кандидат Немања Цаковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Панчеву. 

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 Немања Цаковић је положио испит за основне судове и остварио 

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Немање Цаковића, 

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

 

       53. Марина Брашован Делић, судијски помоћник у Вишем суду у Панчеву, предлаже 

се за избор судије за Основни суд у Панчеву. 
 

Марина Брашован Делић je рођена 21. септембра 1986. године у Панчеву. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 20. јануара 2010. године. Правосудни 

испит је положила 27. јуна  2012. године.  

 

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Панчеву. Након положеног 

правосудног испита у периоду од 27. јуна 2012. године до 19. августа 2013. године, радила 

је као судијски сарадник - саветник у Основном суду у Панчеву. У периоду од 20. августа 

2013. године до 03. фебруара 2015. године радила је као судијски сарадник - саветник у 

Вишем суду у Панчеву. Почев од 04. фебруара 2015. године, ради као судијски помоћник 

и секретар суда у Вишем суду у Панчеву. 

У Вишем суду у Панчеву радила је на изради нацрта одлука у другостепеном 

грађанској материји, изради нацрта одлука у првостепеној и другостепеној кривичној 

материји и изради нацрта одлука у ванрасправном кривичном већу. Почев од 04.02.2015. 

године је секретар Вишег суда у Панчеву. 

 Учествовала је на бројним научним конференцијама у земљи и иностранству. 

Објавила је и неколико научних радова. Поседује многе сертификате, говори енглески и 

немачки језик и познаје рад на рачунару. 
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За остварене резултате рада у 2018. и 2019. години, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

Апелационог суда у Београду, кандидат Марина Брашован Делић испуњава све услове 

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

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 Марина Брашован Делић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марине Брашован 

Делић, судијског помоћника у Вишем суду у Панчеву, за судију Основног суда у Панчеву. 

 

        54. Александар Јованов, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву, предлаже 

се за избор судије за Основни суд у Панчеву. 

Александар Јованов je рођен 18. новембра 1984. године у Земуну. Правни факултет 

Универзитета Унион завршио је 16. октобра 2008. године. Правосудни испит је положио  

04. јула 2011. године.  

Приправнички стаж обавио је у Основном јавном тужилаштву у Панчеву. Након 

положеног правосудног испита, почев од 07. јула 2011. године до 31. децембра 2013. 

године радио је као судијски сарадник - саветник  у Основном суду у Панчеву. Од 08. 

јануара 2014. године ради као виши судијски сарадник - самостални саветник у Основном 

суду у Панчеву. Током вишегодишњег рада у овом суду  обављао је послове у различитим 

материјама и то у извршној, парничној и кривичној материји, а од новембра 2014. године 

обављао је послове судске управе. Почев од 1. јула 2016. године поступа у претходном 

кривичном поступку. 

За остварене резултате рада у 2017,  2018, 2019. и 2020. години, оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”.  

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

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

кандидат Александар Јованов испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Панчеву. 

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 Јованов је положио испит за основне судове и 

остварио оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александра Јованова, 

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

 

55. Весна Марковић, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву, предлаже се за 

избор судије за Основни суд у Панчеву. 

Весна Марковић je рођена 13. октобра 1968. године у Панчеву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 09. септембра 1996. године. Правосудни испит је 

положила 28. јуна  2000. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Панчеву у периоду од 21. 

априла 1997. године до 30. јуна 2000. године. Након положеног правосудног испита, од 1. 
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јула 2000. године до 31. децембра 2009. године обављала је послове судијског помоћника 

у Општинском суду у Панчеву. Радни однос на радном месту вишег судијског сарадника 

засновала је 1. јануара 2010. године, где обавља послове израде нацрта судских одлука у 

ванпарничној материји и послове вођења оставинског поступка. Од 2016. године обавља 

послове координатора за сарадњу са јавним бележницима за територију града Панчева и 

за Општину Алибунар. 

Учесник је више семинара из различит правних правних области. Поседује 

сертификат из области примене Закона о заштити узбуњивача у организацији Правосудне 

академије. Познаје рад на рачунару и говори руски језик. 

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

„нарочито се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Основног Суда у Панчеву, седнице свих 

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

кандидат Весна Марковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Панчеву. 

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 Марковић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Весне Марковић, 

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

 

56. Ивона Вујковац, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже се за 

избор судије за Основни суд у Панчеву. 

Ивона Вујковац je рођена 09. септембра 1989. године у Загребу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 03. октобра 2012. године. Правосудни испит је 

положила 29. маја  2015. године.  

Приправнички стаж обавила је у Првом основном суду у Београду. Након 

положеног правосудног испита радила је у Вишем суду у Београду као приправник. У 

периоду од 01. јануара 2017. године до 19. септембра 2018. године радила је у Вишем суду 

у Београду као судијски сараднк – саветник. Од 20. септембра 2018. године радила је као 

виши судијски сарадник – самостални саветник у Вишем суду у Београду. Обавља послове 

судске праксе првостепеног грађанског одељења. Поступала је и у Инфо служби за 

подршку алтернативним начинима решавања спорова. 

Похађала  је Правну клинику за облигационо право на Правном факултету у 

Београду, завршила је основну обуку за посреднике, поседује сертификат у области 

примене Закона о заштити узбуњивача. 

Говори енглески и француски језик и познаје рад на рачунару. 

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

„нарочито се истиче”.  

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

Апелационог суда у Београду, кандидат Ивона Вујковац испуњава све услове који су 

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

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 Вујковац је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивоне Вујковац, 

судијског помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Основног суда у Панчеву. 
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        57. Вања Томић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Панчеву. 

Вања Томић je рођена 27. јуна 1982. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 17. марта 2007. године. Правосудни испит је 

положила 23. септембра  2009. године.  

Приправнички стаж обавила је у Другом општинском суду у Београду. Након 

положеног правосудног испита радила је у Првом основном суду у Београду као судијски 

сарадник – саветник. У периоду од 16. маја 2011. године  до 30. јуна  2013. године радила 

је у Вишем суду у Београду као судијски сараднк – саветник, а након тога у периоду од 

01. јула 2013. године до 14. октобра 2019 године радила је као виши судијски сарадник – 

самостални саветник. Од 15. октобра 2019. године ради као виши судијски саветник у 

Апелационом суду у Београду. Поступа у грађанском одељењу за радне спорове, проучава 

правна питња у вези са предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне 

ставове за публиковање. Похађала је обуку за посредника. 

Говори енглески и немачки језик и познаје рад на рачунару. 

За остварене резултате рада у 2017, 2018, 2019. и 2020. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат 

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

Основног суда у Панчеву. 

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 Вања Томић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Вање Томић, судијског 

помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Основног суда у Панчеву. 

 

58. Гордана Стојановић , судијски помоћник у Основном суду у Деспотовцу, 

предлаже се за избор судије за Основни суд у Праћину. 

Гордана Стојановић je рођена 08. јула 1979. године у Крагујевцу. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршила је 22. августа 20006. године. Правосудни испит је 

положила 01. октобра  2010. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Свилајнцу и у Основном  суду 

у Јагодини. Након положеног правосудног испита у периоду од 01. новембра 2013. године 

до 31. децембра 2019. године радила је као правобранилац у Општини Свилајнац. Од 01. 

јануара 2020. године ради у Основном суду у Деспотовцу као судијски помоћник.  Поступа 

у ванпарничној и извршној материји. 

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

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

кандидат Гордана Стојановић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Параћину. 

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 Гордана Стојановић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 



45 

 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Гордане Стојановић, 

судијског помоћника у Основном суду у Деспотовцу, за судију Основног суда у Параћину. 

 

      59. Јасмина Радивојевић, судијски помоћник у Основном суду у Параћину, предлаже 

се за избор судије за Основни суд у Праћину. 

Јасмина Радивојевић je рођена 08. јануара 1980. године у Параћину. Правни 

факултет Универзитета у Нишу завршила је 27. јануара 2006. године. Правосудни испит 

је положила 23. децембра  2009. године.  

 

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Параћину. Након положеног 

правосудног испита у периоду од 01. јануара 2010. године до 02. априла 2010. године 

радила је као судијски приправник у Основном суду у Параћину. Од 16. јула 2010. године 

ради у Основном суду у Параћину као судијски помоћник, самостални саветник.  Радила 

је израде нацрта одлука у кривичној, парничној и извршној материји. 

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

„нарочито се истиче”.  

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

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

кандидат Јасмина Радивојевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Параћину. 

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 Радивојевић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јасмине Радивојевић, 

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

 

      60. Вера Ангст, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже се за 

избор судије за Основни суд у Параћину.  

Вера Ангст  је рођена 07. септембра 1987. године у Крагујевцу. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 27. децембра 2012. године. 

Правосудни испит положила је 31. маја 2017. године.  

Од априла до јуна 2013. године била је приправник-волонтер у Основном суду у 

Крагујевцу. Од јуна 2013. године до јула 2014. године  радила је у Агенцији за реституцију 

као приправник, затим је радила у Вишем суду у Крагујевцу до 11. маја 2015. године, а 

након тога ради на радном месту саветника за поступак враћања одузете имовине у 

Агенцији за реституцију. Од 22. јула 2019. године је корисник почетне обуке на 

Правосудној академији. 

 Учесница је бројних семинара и обука у земљи и иностранству. 

 Говори енглески и немачки језик и познаје рад на рачунару. 

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 Вера Ангст је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Вера Ангст је 

достојна, стручна, оспособљена и мотивисана за квалитетан рад који се захтева од судије 
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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 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Вере Ангст, корисника 

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

  61. Марина Гркић, судијски помоћник у Основном суду у Параћину, предлаже се за 

избор судије за Основни суд у Праћину. 

Марина Гркић je рођена 20. априла 1978. године у Ћуприји. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршила је 14. децембра 2005. године. Правосудни испит је 

положила 28. октобар  2009. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Ћуприји. Након положеног 

правосудног испита у периоду од 28. октобра 2009. године до 19. децембра 2009. године 

радила је као судијски приправник у Општинском суду у Ћуприји. Од 16. јула 2010. године 

ради у Основном суду у Параћину као судијски помоћник, самостални саветник.  Израђује 

нацрте одлука у кривичној, изршној материји и у судској управи. 

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

„нарочито се истиче”.  

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

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

кандидат Марина Гркић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Параћину. 

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 Марина Гркић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марине Гркић, 

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

 

62. Стефан Жунић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже се 

за избор судије за Основни суд у Пожеги.  

Стефан Жунић  је рођен 04. јануар 1988. године у Ужицу. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 06. септембра 2013. године. 

Правосудни испит положио је 28. априла 2016. године.  

Након завршених студија започео је приправнички стаж у Основном суду у Пожеги 

где је стекао практична знања и искуства у паричној, ванпарничној, извршној и кривичној 

материји. Након положеног правосудног испита постаје корисник почетне обуке 

Правосудне академије. Током обуке завршио је обуку у кривичном и парничном одељењу 

у Основном суду у Пожеги, обуку у Прекршајном суду у Пожеги и обуку у Основном 

јавном тужилаштву у Пожеги.  Дана 03. јула 2019. године положио је завршни испит. 

Тренутно се налази на даљем усавршавању на парничном одељењу у Основном суду у 

Пожеги. 

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 Стефану Жунић, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

  Говори енглески језик, има основни ниво француског језика и познаје рад на 

рачунару. 
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Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Стефан Жунић 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 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Стефана Жунића, 

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

 

      63. Јован Илић, судијски помоћник у Основном суду у Пожеги, предлаже се за избор 

судије за Основни суд у Пожеги. 

Јован Илић je рођен 01. августа 1978. године у Пожеги. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 2002. године. Правосудни испит је положио у 

фебруару 2005. године.  

Приправнички стаж обавио је у Општинском јавном тужилаштву у Пожеги у 

периоду од 17. априла 2003. године до 30. новембра 2004. године. Након положеног 

правосудног испита од 15. децембра 2006. године радио је у Градској управи града 

Београда као стручни сарадник за управне послове. Од 09. новембра 2010. године ради као 

судијски помоћник у Основном суду у Пожеги. Радио је у кривичном одељењу на изради 

нацрта пресуда и решења, проучавао је судску праксу и обављао друге послове по налогу 

судије. Поступао је и у предметима кривичног ванрасправног већа. Почев од 2014. године 

распоређен је у извршно одељење, а децембра месеца распоређен је да обавља послове из 

јавнобележничке делатности. Тренуто ради у парничном одељењу. 

Познаје рад на рачунару, поседује знање енглеског и француској језика. 

Присуствовао је великом броју семинара, о чему поседује одговарајуће 

сертификате. 

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

„нарочито се истиче”.  

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

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

кандидат Јован Илић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Пожеги. 

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 Јован Илић је положио испит за основне судове и остварио оцену  

пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јована Илића, 

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

 

 

     64. Адријана Марковић, судијски помоћник у Основном суду у Пожеги, предлаже се 

за избор судије за Основни суд у Пожеги. 

Адријана Марковић  je рођена 12. децембра 1984. године у Пожеги. Правни 

факултет Универзитета у Крагујевцу завршила је 25. априла 2012. године. Правосудни 

испит је положила 28. априла 2016. године.  

 

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Пожеги. Након положеног 

правосудног испита, радни однос на радном месту правника засновала је у фирми 

„Терморад“ Пожега где је радила до 05. фебруара 2019. године. Од 06. фебруара 2019. 
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године  ради у Основном суду у Пожеги као судијски помоћник и секретар суда. Израђује 

нацрте нормативних аката, израђује нацрте одлука о поднетим захтевима странака и 

помаже председнику суда у обављању послова судске управе. 

Похађала је обуку из области примене Закона о заштити података о личности, 

похађала је семинар у области измене Закона о извршењу и обезбеђењу. 

  Говори енглески и француки језик и познаје рад на рачунару. 

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

истиче”.  

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

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

кандидат Адријана Марковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Пожеги. 

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 Адријана Марковић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Адријане Марковић, 

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

 

     65. Тијана Мићовић , судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже се за 

избор судије за Основни суд у Пожеги. 

Тијана Мићовић je рођена 03. октобра 1986. године у Ужицу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 13. фебруара 2012. године. Правосудни испит је 

положила 31. октобра  2014. године.  

Приправнички стаж обавила је у адвокатској канцеларији У периоду од 01. јуна 

2015. године до 09. марта 2020. године  била је запослена у Првом основном суду у 

Београду као судијски сарадник. Поступала је у извршном одељењу. Од 10. марта 2020. 

године ради у Вишем суду у Београду као судијски помоћник у другостепеном грађанском 

одељењу.  

Познаје рад на рачунару и говори руски и енглески 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 Београду и седнице свих судија 

Апелационог суда у Београду, кандидат Тијана Мићовић испуњава све услове који су 

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

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 Тијана Мићовић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тијане Мићовић, 

судијског помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Основног суда у Пожеги. 

 

66. Милица Станић, судијски помоћник у Основном суду у Прибоју, предлаже се за 

избор судије за Основни суд у Пријепољу. 

Милица Станић` je рођена 25. новембра 1986. године у Прибоју. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 25. октобра 2011. године. Правосудни испит је 

положила 27. марта  2015. године.  
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Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Пријепољу. Након положеног 

правосудног испита наставила је да ради у Основном суду у Прибоју као судијски 

приправник.  Oд 14. јула 2014. године  до 17. јула  2016. године  наставила је да ради  у 

Основном суду у Прибоју. У периоду од 28. новембра 2016. године  до 30. маја  2018. 

године радила је у Основном суду у Прибоју као судијски сарадник – саветник. Од 31. маја 

2018. године у истом суду ради као виши судијски – самостални саветник. Израђивала је 

нацрте одлука у парничној, ванпарничној, кривичној и извршној материји, поступала је у 

оставинској материји и по потреби обављала је послове у судској управи. 

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

„нарочито се истиче”.  

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

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

кандидат Милица Станић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Пријепољу. 

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 Милица Станић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милице Станић, 

судијског помоћника у Основном суду у Прибоју, за судију Основног суда у Пријепољу. 

 

67. Ана Пејовић, директор, Национална служба за запошљавање,  филијала 

Пријепоље, предлаже се за избор судије за Основни суд у Пријепољу. 

Ана Пејовић je рођена 10. августа 1977. године у Пријепољу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 27. јуна 2002. године. Правосудни испит је положила 

24. јуна  2011. године.  

Од 01. децембра 2003. године ради у Национслној служби за запошљавање 

филијала Пријепоље најпре као саветник у посредовању при запошљавању, затим као 

организатор програма запошљавања,  саветник за правну помоћ и правно заступничке 

послове, а од 18. марта 2014. године као директор филијале. 

 Говори енглески језик. 

Према мишљењу послодавца Националне службе за запошљавање филијала 

Пријепоље, кандидат Ана Пејовић  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 Пејовић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Пејовић, 

директорке Националне службе за запошљавање, филијала Пријепоље, за судију Основног 

суда у Пријепољу. 

 

68. Оливера Бабић, адвокат у Адвоктаској комори у Чачку, предлаже се за избор 

судије за Основни суд у Рашки. 

Оливера Бабић je рођена 19. септембра 1973. године у Рашкки. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршила је 08. јуна 1999. године. Правосудни испит је 

положила 29. октобра  2003. године.  
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Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Рашкки. Након положеног 

правосудног испита радила је у својој адвокатској канцеларији све до 28. децембра 2010. 

године. У периоду од 29. децембра 2010. године до 11. децембра 2012. године радила је 

као секретар у Скупштини општине Рашка. Од 12. децембра 2012. године ради поново у 

својој адвокатској канцеларији. 

 Стекла је искуство радећи парничну и кривичну материју, као и поступке 

извршења, поступке пред управним органима, као и ванпарничне поступке. 

 Завршила је семинар о кривичноправној заштити малолетника у поступцима пред 

судом. 

 Говори енглески језик и поседује знање рада на рачунару. 

Према мишљењу Адвокатске коморе Чачка, Оливера Бабић 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 Оливера Бабић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Оливере Бабић, 

адвоката у адвоктаској комори у Чачку, за судију Основног суда у Рашкoj. 

 

      69. Сеид Рожајац, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Сјеници.  

Сеид Рожајац  је рођен 05. септембра 1987. године у Сјеници. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Пазару 24. фебруара 2013. 

године. Правосудни испит положио је 30. јуна 2016. године.  

Након завршених студија започео је приправнички стаж у Основном суду у 

Сјеници где је стекао практична знања и искуства у паричној, ванпарничној, извршној и 

кривичној материји. Након положеног правосудног испита у периоду од 01. септембра 

2016. године до 01. марта 2017. године радио је у Основном суду у Сјеници као судијски 

помоћник. Од 01. марта 2017. године постао је корисник почетне обуке Правосудне 

академије. Током обуке завршио је обуку у кривичном, прекршајном и парничном 

одељењу и 03. јула 2019. године положио је завршни испит.  

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 Сеиду Рожајцу, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

Похађао је више обука и то на тему проактивне истраге коруптиних предмета, 

предмета финансијских превара и привредног криминала, специјализована обука за 

примену Закона о спречавању насиља у породици и друге. 

  Говори енглески језик и познаје рад на рачунару. 

Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Сеид Рожајац 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 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сеида Рожајца, 

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

 

70. Иван Степановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Смедереву.  
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Иван Степановић је рођен 16. јула 1988. године у Смедереву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 21. јуна 2012. године. Правосудни испит је положио 

30. септембра 2015. године.  

   Приправнички стаж обавио је у Вишем суду у Београду, у периоду од новембра 2012. 

године до новембра 2014. године, обављајући послове израде нацрта судских одлука, 

проучавања правних питања и судске праксе. Радни однос након положеног правосудног 

испита засновао је на Правосудној академији 1. фебруара 2016. године. Као корисник 

почетне обуке на Правосудној академији стекао је практично и теоретско знање из 

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

израђивао нацрте судских одлука и бавио се анализом прописа и судском праксом. По 

завршетку програма почетне обуке, успешно је положио завршни испит 6. 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 Ивану Степановићу, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији.  

У склопу Почетне обуке стекао је посебна знања у вези са Законом о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетника и у вези са 

Породичним законом. Похађао је обуку о Европској конвенцији о људским правима и 

основним слободама и пракси Европског суда за људска права. 

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Иван Степановић 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 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивана Степановића, 

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

 

71. Милица Живковић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Смедереву. 

 Милица Живковић je рођена 7. марта 1984. године у Смедереву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 12. априла 2010. године. Правосудни испит је 

положила 29. марта 2013. године.  

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Смедереву у периоду од 12. маја 

2010. године до 12. маја 2012. године. Након положеног правосудног испита, послове 

референта у предузећу ,,Дунав ауто“ у Београду обављала је у периоду од 1. априла 2013. 

године до 20. јуна 2016. године, радећи на спровођењу управног поступка продужетка 

регистрације возила и контроле усклађености пословања организационе јединице са 

позитивним законским и подзаконским актима из области јавног саобраћаја и техничког 

прегледа возила. Радни однос на радном месту вишег судијског сарадника у Основном 

суду у Смедереву засновала је 1. новембра 2018. године, где обавља послове израде нацрта 

судских одлука у парничном, ванпарничном и кривичном одељењу.  

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

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

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

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

кандидат Милица Живковић  испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Смедереву. 

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 Милица Живковић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23.марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милице Живковић, 

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

 

       72. Марија Стевановић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Смедереву. 

 Марија Стевановић je рођена 24. јануара 1974. године у Смедереву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 11. децембра 2000. године. Правосудни испит је 

положила 28. маја 2003. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Смедереву у периоду од 1. марта 

2001. године до 1. јула 2003. године. Након положеног правосудног испита, радни однос 

на радном месту судијског помоћника засновала је 1. августа 2003. године у Општинском 

суду у Смедереву, обављајући послове у ванпарничном већу. Од 2006. године је обављала 

послове у парничном већу специјализованом за спорове из породичноправних односа. 

Послове судијског помоћника у Основном суду у Смедереву обавља од 1. јануара 2010. 

године, радећи на изради нацрта одлука у парничној материји и предметима оставине. 

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

сертификата о посебним знањима из области примене закона о заштити узбуњивача и 

сертификата о стечним знањима у области из заштите од насиља у породици по 

Кривичном закону и Породичном закону, у организацији Аутономног женског центра из 

Београда. Познаје рад на рачунару, говори енглески и француски 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 Смедереву, седнице свих судија  

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

кандидат Марија Стевановић  испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Смедереву. 

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 Стевановић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Стевановић, 

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

    73. Ивана Керановић, самостални саветник у Министарству за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, предлаже за избор судије за Основни суд у Смедереву. 

 Ивана Керановић  je рођена 7. марта 1980. године у Пљевљи. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 29. маја 2006. године. Правосудни испит је положила 

26. јуна 2009. године.  

Приправнички стаж обавила је у Петом општинском суду у Београду у периоду од 28. 

јуна 2007. године до 31. децембра 2009. године и у Првом основном суду у периоду од 1. 

јануара 2010. године до 28. фебруара 2010. године. Након положеног правосудног испита 

послове судијског помоћника у Првом основном суду је обављала од 1. марта 2010. године 

до 31. марта 2016. године. Звање вишег судијског  сарадника стекла је 29. јуна 2011. 

године. Послове секретара Првог основног суда обављала је од 1. јануара 2014. године до 

31. марта  2016. године. Радни однос на радном месту самосталног саветника у 



53 

 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у Инспекторату за рад, 

засновала је 20. априла 2017. године.  

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

енглески и француски језик. 

Према мишљењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

Ивана Керановић 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 Ивана Керановић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18.  и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Керановић, 

самосталног саветника у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

за судију Основног суда у Смедереву. 

     74. Мануела Стевановић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Смедереву. 

 Мануела Стевановић je рођена 17. јула 1974. године у Шапцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 10. априла 2000. године. Правосудни испит је 

положила 28. октобра 2002. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Смедереву у периоду од 8. маја 

2000. године до 31. децембра 2002. године. Након положеног правосудног испита у 

периоду од 1. јануара 2003. године до 31. децембра 2009. године обављала је послове 

судијског помоћника у Општинском суду у Смедереву, у већу за радне спорове и у 

парничном већу. Звање вишег судијског сарадника стекла је 2004. године. Радни однос на 

радном месту вишег судијског сарадника у Основном суду у Смедереву засновала је 1. 

јануара 2010. године, где је обавља послове у изрвшном већу, већу за радне спорове, а од 

2019. године поступа у парничном већу и предметима у вези са заштитом права на суђење 

у разумном року. Послове портпарола суда обавља од 2010. године. 

     Учесник је великог броја семинара и саветовања у вези стручног усавршавања у 

области из грађанске и кривичне материје у организацији Правосудне академије, 

Министарства правде и Врховног касационог суда. Носилац је сертификата из области 

примене Закона о заштити узбуњивача, сертификата у вези са борбом против корупције и 

сертификата у вези са заштитом података о личности. Члан је радне групе у пројекту 

,,Унапређење ефикасности правосуђа у Републици Србији“.  Познаје рад на рачунару и 

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 Смедереву, седнице свих судија  

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

кандидат Мануела Стевановић  испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Смедереву. 

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 Мануела Стевановић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мануеле Стевановић, 

судијског помоћника у Основном суду у Смедереву, за судију Основног суда у Смедереву. 
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     75. Сандра Кевељ, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Смедереву. 

 Сандра Кевељ je рођена 24. јануара 1979. године у Тузли. Правни факултет 

Универзитета у Београду  завршила је 20. јуна 2003. године. Правосудни испит је 

положила 25. новембра 2006. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Смедереву у периоду од октобра 

2003. године до јула 2007. године. Након положеног правосудног испита у периоду од 1. 

августа 2007. године до 31. децембра 2009. године обављала је послове судијског 

помоћника у Општинском суду у Смедереву, радећи на изради нацрта судских одлука у 

кривичном, парничном и ванпарничном одељењу. Радни однос на радном месту судијског 

помоћника у Основном суду у Смедереву засновала је 1. јануара 2010. године, где ради на 

изради нацрта судских одлука, проучавању правних питања, судске праксе и израде 

нацрта правних схватања. Од септембра 2018. године до октобра 2019. године обављала је 

послове портпарола суда. Од октобра 2019. године обавља послове заменика портпарола 

суда, овлашћеног лица за слободан приступ информацијама од јавног значаjа и 

овлашћеног лица за заштиту података о личности. 

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

Министарства правде, Врховног касационог суда и Правосудне академије. Носилац је 

сертификата о посебним знањима у вези  са заштитом узбуњивача. Познаје рад на 

рачунару, говори енглески и француски 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 Смедереву, седнице свих судија 

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

кандидат Сандра Кевељ  испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Смедереву. 

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 Сандра Кевељ је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18.  и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сандре Кевељ, 

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

76. Сања Цвркушић, судијски помоћник у Основном суду у Суботици, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Суботици .  

Сања Цвркушић je рођена 22. јануара 1981. године у Сомбору. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду  13. априла 2007. године. 

Правосудни испит је положила 27. априла 2010. године.  

Приправнички стаж обавила је у Окружном суду у Суботици у периоду од 02. јула 

2007. до 10. фебруара 2008. године, прво као приправник-волонтер, а затим у Општинском 

и Основном суду у Суботици у периоду од 11. фебруара 2008. до 10. априла 2010. године 

као приправник. Након положеног правосудног испита, засновала је радни однос у 

Основном суду у Суботици  на радном месту судијског помоћника, а од 2014. године до 

данас на радном месту судијског помоћника са звањем самосталног саветника. У 

досадашњем радном искуству обављала је послове у грађанском одељењу где је 

припремала предмете проучавала правна питања, правну литературу и судску праксу, и 

израђивала нацрте одлука у грађанској материји. Пружала је правну помоћ грађанима, и 

водила оставински поступак. 

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

истиче”.  
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        Поседује активно знање енглеског језика, и познаје рад на рачунару. Учесник је 

бројних семинара у организацији Правосудне академије као и других еминентних 

установа, у циљу професионалног усавршавања.  

        Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Суботици и Вишег суда у 

Суботици и седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Сања 

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

Основног суда у Суботици. 

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 Цвркушић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сање Цвркушић, 

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

 

77. Маша Опсеница Војводић, руководилац правног одељења, ЈКП Суботичка 

Топлана, предлаже за избор судије за Основни суд у Суботици .  

Маша Опсеница Војводић je рођена 07. августа 1984. године у Огулину. Основне 

студије завршила је на Универзитету у Новом Саду  17.фебруара 2007. године. Правосудни 

испит је положила 30. новембра 2009. године. Дана 19. марта 2009. године на Правном 

факултету Универзитета у Новом Саду завршила је дипломске академске студије другог 

степена и стекла академски назив дипломирани правник-мастер. 

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Суботици у периоду од априла 

2007. до априла 2009. године, као приправник-волонтер. Након тога, наставила је да ради 

на радном месту правник у Јавном комуналном предузећу „Суботичка топлана.“Суботица. 

Дана 01. јула 2014. године распоређена је на радно место руководиоца правног, општег и 

кадровског одељења.У свом досадашњем радном искуству обављала је стручне правне 

послове, заступала је предузеће пред судским и другим органима, израђивала опште акте 

предузећа, појединачне акте из домена радног права, као и уговоре који проистичу из 

пословних односа предузећа. Учествовала је у јавним набавкама, јер је сертификовани 

службеник. Поступала је по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, 

именована је за лице задужено за заштиту података о личностии, и за посредника у 

поступцима заштите од злостављања на раду. 

Поседује активно знање енглеског језика, и познаје рад на рачунару. Учесник је 

бројних семинара у и усавршавања из области јавних набавки, радног права, области 

примене Закона о извршењу и обезбеђњу, спречавања злостављања на раду и заштите 

подататака о личности. .  

        Према мишљењу директора  ЈКП Суботичка Топлана,  Маша Опсеница Војводић је 

особа која поседује све моралне врлине које треба да поседује један судија, и која се 

понаша у складу са њима, те истиче да именована у погледу стручности, оспособљености 

и достојности поседује све квалитете за избор на место судије. 

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 Маша Опсеница Војводић је положила испит за основне судове 

и остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Маше Опсеница 

Војводић, руководиоца правног одељења, ЈКП Суботичка Топлана, за судију Основног 

суда у Суботици. 
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     78. Маријана Стајић, судијски помоћник у Основном суду у Сенти, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Суботици .  

Маријана Стајић je рођена 12. маја 1980. године у Суботици. Основне студије завршила 

је на Универзитету у Новом Пазару  13.новембра 2011. године. Правосудни испит је 

положила 28. априла 2016. године.  

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Суботици и Основном јавном 

тужилаштву у Суботици у периоду од 2013. до 2015. године, као приправник-волонтер. 

Дана 08. јула 2016. године засновала је радни однос у Основном суду у Сенти на радном 

месту судијског помоћника  у звању саветника, а од 2018. године до данас на радном месту 

судијског помоћника са звањем самосталног саветника. У досадашњем радном искуству 

обављала је послове у грађанском одељењу где је припремала предмете проучавала правна 

питања, правну литературу и судску праксу, и израђивала нацрте одлука у грађанској 

материји. Водила је оставински поступак, и поступала у предметима поводом заштите 

права на суђење у разумном року, и бавила се пословима судске управе. Била је портпарол 

суда и водила послове инфо службе у вези са медијацијом. 

       За остварене резултате рада у 2018. 2019. и 2020.  години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

        Поседује активно знање енглеског и мађарског језика, и познаје рад на рачунару. 

Учесник је бројних семинара у организацији Правосудне академије као и других 

еминентних установа, у циљу професионалног усавршавања и промовисања људских 

права, борбе против насиља у породици и решавања конфликта мирним путем.Поседује 

Сертификат о завршеној обуци из области примене Закона о заштити узбуњивача. 

        Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Сенти и Вишег суда у 

Суботици и седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Маријана 

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

Основног суда у Суботици. 

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 Маријана Стајић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Маријане Стајић, 

судијског помоћника у Основном  суду у Сенти, за судију Основног суда у Суботици. 

79. Рајко Маравић, судијски помоћник у Вишем суду у Суботици, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Суботици.  

Рајко Маравић je рођен 2. августа 1977. године у Суботици. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу  01. марта 2004. године. Правосудни 

испит је положио 07. јула 2007. године.  

Приправнички стаж обавио је у Општинском суду  у Суботици у периоду од марта 

2005. до новембра 2007. године. Након положеног правосудног испита, радио је на основу 

уговора о делу у Републичком геодетском заводу-Служби за катастар непокретности у 

Суботици као председник комисије за јавни увид података катастра непокретности за КО 

Палић. Дана 01.септембра 2008. засновао је радни однос на радном месту судијског 

сарадника у Окружном суду у Суботици, где се и сада  налази на месту судијског 

помоћника у звању вишег судијског сарадника. У свом досадашњем искуству радио је у 

кривичној материји где је израђивао нацрте одлука у првостепеном, другостепеном и 

ванрасправном већу. Током 2015. и 2016.  године обављао је и послове секретара суда, а 

тренутно је и заменик секретара суда. Портпарол је Вишег суда у Суботици. 

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

се истиче”.  
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        Поседује знање енглеског језика, и познаје рад на рачунару. Учесник је бројиних 

семинара у организацији Правосудне академије као и других еминеентних установа, у 

циљу професионалног усавршавања. 

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

Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Рајко Маравић испуњава све услове који су 

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

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 Рајко Маравић је положио испит за основне судове и остварио 

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Рајка Маравић, 

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

 

80. Сунчица Ивановић, судијски помоћник у Вишем суду у Суботици, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Суботици .  

Сунчица Ивановић je рођена 15. јуна 1984. године у Суботици. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду  09. априла 2008. године. 

Правосудни испит је положила 28. окобра 2010. године. Дана 07. октобра 2009. године 

стекла је академски назив „дипломирани правник-мастер“ на Правном факлтету у Новом 

Саду.  

Приправнички стаж је започела у периоду од 10. јула 2008. до 7. фебруара 2010. године 

у Окружном суду у Суботици, као приправник-волонтер. У јануару месецу 2010. године 

примљена је Основни суд у Суботици на месту судијског приправника. Дана  28. фебруара 

2011. године  почела је да ради  на радном месту судијског сарадника, које је уподобљено 

звању саветника, дана 01. марта 2011. године је засновала радни однос у Вишем суду у 

Суботици у истом звању. Дана 01. априла 2016. године распоређена је на радно место 

виши судијски сарадник у звању самостални саветник. У свом досадашњем радном 

искуству у првостепеном суду обављала је послове из кривичне материје, а касније у 

вишем суду, из грађанске материје, где је израђивала  нацрте одлука у првом и другом 

степену из надлежности вишег суда, проучавала правна питања, правну литературу и 

судску праксу, и припремала предмете пред изношење на седницу већа. Уз надзор и 

контролу поступајућих судија предузимала је радње у материји признања страних судских 

одлука и рехабилитацији. 

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

истиче”.  

        Поседује активно знање енглеског језика и основно знање француског. Познаје рад 

на рачунару. Учесник је бројних семинара у организацији Правосудне академије као и 

других еминентних установа, у циљу професионалног усавршавања. Поседује Сертификат 

којим се потврђује да поседује знања из  области примене Закона о заштити узбуњивача. 

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

Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Сунчица Ивановић испуњава све услове који 

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

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 Ивановић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сунчице Ивановић, 

судијског помоћника у Вишем  суду у Суботици, за судију Основног суда у Суботици. 
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81. Ивана Пјанић, судијски помоћник у Вишем суду у Суботици, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Суботици .  

Ивана Пјанић je рођена 13. августа 1985. године у Лозници. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду  13. фебруара 2010. године. 

Правосудни испит је положила 28. окобра 2010. године. Дана 29. септембра 2011. године 

стекла је академски назив мастер правник из области правних наука на Правном факлтету 

у Новом Саду.  

Приправнички стаж је обавила у Вишем суду у Суботици, у периоду од 08. априла 

2010. до 11. децембра 2012. године као судијски приправник. Дана  12. децембра 2012. 

године  почела је да ради  у истом суду на радном месту судијског помоћника, а дана 23. 

јануара 2017. године распоређена је на радно место виши судијски сарадник у звању 

самостални саветник. У свом досадашњем радном искуству обављала је послове из 

грађанске материје,  где је израђивала  нацрте одлука у првом и другом степену из 

надлежности вишег суда, проучавала правна питања, правну литературу и судску праксу, 

и припремала предмете пред изношење на седницу већа. Уз надзор и контролу 

поступајућих судија предузимала је радње у материји признања страних судских одлука, 

израде замолница и рехабилитацији.По потреби је обављала и поједине послове судске 

управе. 

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

        Поседује активно знање енглеског језика и познаје рад на рачунару. 

 Учесник је бројних семинара у организацији Правосудне академије као и других 

еминентних установа, у циљу професионалног усавршавања. На састанку виших судова 

који је одржан на Палићу 2012. године у Суботици, излагала је реферат на тему “Примена 

кривично-материјалног права на групу кривичних дела против имовине“, чији је и аутор.  

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

Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Ивана Пјанић испуњава све услове који су 

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

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 Пјанић је положила испит за основне судове и остварила 

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Пјанић, 

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

 

82. Сања Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Суботици, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Суботици .  

Сања Јовановић je рођена 09. октобра 1989. године у Суботици. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитету у Новом Саду  21.јуна 2013. године. 

Правосудни испит је положила 28. априла 2016. године. Дана 16. октобра 2014. године 

стекла је академски назив мастер правник из области правних наука на Правном факлтету 

у Новом Саду.  

Приправнички стаж обавила је у Вишем суду у Суботици од октобра 2013. до октобра 

2015. године, као приправник-волонтер. У периоду од марта 2016. до јануара 2017. године 

радила је као дипломирани правник у „SU-TEH“ Центар за преглед возила доо Суботица. 

У периоду од јануара 2017. до отобра 2018. године радила је као стручни сарадник-

јавнобележнички приправник. Дана 19. октобра 2018. године засновала је радни однос у 

Основном суду у Суботици на радном месту вишег судијског помоћника. У досадашњем 
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радном искуству у суду обављала је послове у грађанском одељењу где је припремала 

предмете, проучавала правна питања, правну литературу и судску праксу, и израђивала 

нацрте одлука у грађанској материји у П, П1 и ИПВ. 

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

        Поседује активно знање енглеског језика, и познаје рад на рачунару.  

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

судија Вишег суда у Суботици и Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Сања 

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

Основног суда у Суботици. 

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 Јовановић је положила испит за основне судове и остварила 

оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сање Јовановић, 

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

 

83. Ана Микушка Ранков, заменик градског правобраниоца, Градско 

правобранилаштво Града Суботице, предлаже за избор судије за Основни суд у 

Суботици .  

Ана Микушка Ранков, je рођена 26. априла 1978. године у Панчеву. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитету у Новом Саду  21.марта 2007. године. 

Правосудни испит је положила 30. септембра 2010. године. Дана 30. јуна 2009. године на 

Правном факултету Универзитета у Новом Саду завршила је дипломске академске студије 

другог степена и стекла академски назив дипломирани правник-мастер.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Суботици од децембра 2007. до 

јануара 2010. године, као приправник-волонтер. Дана 05. октобра 2010. године засновала 

је радни однос у Основном суду у Суботици на радном месту судијског помоћника, а дана 

16. јуна 2014. године стекла је статус вишег судијског помоћника. У досадашњем радном 

искуству у суду обављала је послове у грађанском одељењу где је припремала предмете, 

проучавала правна питања, правну литературу и судску праксу, и израђивала нацрте 

одлука у парничној и ванпарничној материји, повремено је водила оставински поступак. 

Била је ангажована у Инфо-служби на алтернативном решавању спорова-медијацији. Дана 

03. априла 2019. године постављена је за заменика градског правобраниоца у Градском 

правобранилаштву Града Суботице. 

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

истиче”.  

Поседује активно знање енглеског језика, и добро познаје мађарски и немачки језик. 

Рад на рачунару на нивоу стручности одличан.  

      Према мишљењу Градског правобраниоца Града Суботице, Ана Микушка Ранков је 

особа која поседује све моралне врлине које треба да поседује један судија, и која се 

понаша у складу са њима. Сматра да је поштена и правична са израженом свешћу о 

друштвеној одговорности, непристрасна, те истиче да именована у погледу стручности, 

оспособљености и достојности поседује све квалитете за избор на место судије. 

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 Микушка Ранков је положила испит за основне судове и 

остварила оцену  пет. 

 Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Микушке Ранков, 



60 

 

заменика градског правобраниоца у Градском правобранилаштву Града Суботице, за 

судију Основног суда у Суботици. 

     84. Нада Јанковић, судијски помоћник у Основном суду у Шапцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Шапцу. 

  Нада Јанковић je рођена 11. новембра 1977. године у Шапцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 26. јануар 2009. године. Правосудни испит је 

положила 30. септембра 2013. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Коцељеви у периоду од 14. 

априла 2009. године до 2. октобра 2009. године, као судијски помоћник-волонтер и у 

Основном суду у Шапцу у периоду од 5. октобра 2009. године до 5. септембра 2012. године 

на радном месту судијски приправник. Након положеног правосудног испита, почев од 24. 

марта 2014. године засновала је радни однос у Основном суду у Шапцу на радном месту 

судијски сарадник у звању саветник, где је обављала послове из ванпарничне-оставинске 

материје и поступала у извршном поступку. Почев од 1. априла 2020. године стекла је 

звање виши судијски помоћник-самостални саветник у Основном суду у Шапцу, где 

проучава предмете додељене од стране судије у извршној материји, израђује нацрте  

решења о извршењу и израђује нацрте других одлука у извршној материји под надзором 

судије.  

       Поседује сертификат Правосудне академије из области примене Закона о заштити 

узбуњивача. 

 Говори руски језик и познаје рад на рачунару.       

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

се истиче”.  

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

Вишег суда у Шапцу и Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Нада Јанковић  

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

у Шапцу. 

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 Јанковић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Наде Јанковић 

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

     85. Иван Ковић, судијски помоћник у Основном суду у Шапцу, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Шапцу. 

  Иван Ковић je рођен 2. марта 1980. године у Шапцу.  Правни факултет Универзитета 

у Београду завршио је 14. децембра 2009. године. Правосудни испит је положио 2. октобра  

2013. године.  

  Приправнички стаж обавио је у Вишем суду у Шапцу у периоду од 15. септембра 

2010. године до 15. септембра 2012. године, као судијски приправник-волонтер. Положио 

је и адвокатски испит пред Адвокатском комором Шапца 16. јуна 2014. године. Након 

положеног правосудног испита почев од 15. јануара 2015. године засновао је радни однос 

у Основном суду у Шапцу на радном месту судијски помоћник у звању саветник. Током 

рада у суду био је задужен са више реферата, поступајући у парничној, извршној и 

кривичној материји, као и у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року и 

пословима судске управе. Стекао је звање виши судијски сарадник-самостални саветник. 

Тренутно је распоређен у кривичном одељењу и обавља послове у  ванпретресном 

кривичном већу.    
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       Учествовао је на округлом столу „Коришћење видео линка у кривичном поступку”, 

одржаног 2015. године од стране Организације за европску безбедност и сарадњу, као и 

на обуци о етици и сукобу интереса у правосуђу-етика за судије у организацији 

Правосудне академије 2017. године.   

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

се истиче”.  

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

Вишег суда у Шапцу и Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Иван Ковић испуњава 

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

 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 Иван Ковић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивана Ковића, 

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

     86. Јелена Мирковић, судијски помоћник у Основном суду у Шапцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Шапцу. 

  Јелена Мирковић je рођена 29. децембра 1983. године у Шапцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 18. јуна 2007. године. Завршила је специјалистичке 

постдипломске студије на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године.  

Правосудни испит је положила 5. јула 2010. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Окружном суду у Шапцу у периоду од 13. фебруара 

2008. године до 31. децембра 2009. године и у Вишем суду у Шапцу у периоду од 1. јануара 

2010. године до 4. јула 2010 на радном месту судијски приправник. Након положеног 

правосудног испита, наставила је да ради у својству приправника у Вишем суду у Шапцу 

где је обављала послове у кривичном одељењу. Почев од 1. марта 2011. године засновала 

је радни однос у Основном суду у Шапцу на радном месту судијски помоћник у звању 

саветник где је поступала у извршној материји. Током 2014. године стекла је звање виши 

судијски помоћник у звању самостални саветник од када обавља послове у парничном 

одељењу суда.     

 Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.       

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

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

Вишег суда у Шапцу и Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Јелена Мирковић  

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

у Шапцу. 

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 Мирковић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Мирковић 

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

 

       87. Марија Топаловић, судијски помоћник у Вишем суду у Шапцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Шапцу. 
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  Марија Топаловић je рођена 27. септембра 1982. године у Шапцу. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 28. марта 2006. године. Правосудни испит је 

положила 31. маја 2010. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Шапцу у периоду од  јуна 2006. 

године до 2009. године. Након положеног правосудног испита, засновала је радни однос у 

предузећу за производњу, трговину и услуге ,, Галеб ”д.о.о. Шабац, у периоду од 1. 

новембра 2010. године до 31. јануара 2011. године, где је обављала послове у правној 

служби. Почев од 1. фебруара 2011. године засновала је радни однос у Вишем суду у 

Шапцу на радном месту судијски помоћник. У периоду од 2011. до 2015. године била је 

распоређена у малолетничкој материји. У припремном поступку испитивала је сведоке, 

израђивала је нацрте одлука (Км) као и контролу извршења изречених васпитних мера 

(Ивм предмети). Од 2015. године задужена је са више реферата у кривичној материји где 

израђује нацрте другостепених одлука у кривичној материји, нацрте одлука ванпретресног 

већа, израђује нацрте  одлуке које доноси судија за претходни поступак као и нацрте 

одлуке у поступцима за условни отпуст. Ангажована је у судској управи у изради нацрта 

другостепених одлука у поступцима за одлагање извршења казне затвора и изузећа. Члан 

је Службе за пружање подршке оштећенима и сведоцима у кривичном поступку која је 

формирана у Вишем суду у Шапцу.      

 Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.       

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

се истиче”.  

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

Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Марија Топаловић испуњава све услове који 

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

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 Топаловић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Топаловић 

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

 

88. Бојана Чуровић, судијски помоћник у Вишем суду у Шапцу, предлаже за избор судије 

за Основни суд у Шапцу. 

  Бојана Чуровић je рођена 31. марта 1986. године у Шапцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 14. јуна 2010. године. Правосудни испит је положила 

27. децембра 2012. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Основном јавном тужилаштву у Шапцу у периоду од  

2010. године до 2012. године као тужилачки приправник. Након положеног правосудног 

испита, засновала је радни однос у Привредном друштву ,, АКС ЕКСПРЕС КУРИР”д.о.о. 

Шабац, у периоду од 20. фебруара 2013. године до 26. јула 2016. године, на радном месту 

руководилац правне службе. У периоду од 27. јула 2016. године до 25. новембра 2018. 

године засновала је радни однос у Општини Владимировци на радном месту начелника 

Општинске управе, где је руководила, координирала и надзирала рад Општинске управе, 

доносила решења и друге акте из своје надлежности. Почев од 26. новембра 2018. године 

засновла је радни однос у Вишем суду у Шапцу на радном месту виши судијски сарадник 

у звању самостални саветник, где помаже судијама у раду, проучава правна питања у вези 

са радом судије, израђује нацрте судских одлука и припрема нацрте правних ставова за 

публиковање.     

       Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.       
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       За остварене резултате рада у 2017, 2018. и 2019. години, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

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

Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Бојана Чуровић испуњава све услове који су 

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

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

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

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

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бојане Чуровић 

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

 

89. Јована Станић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Шапцу. 

Јована Станић je рођена 27. јануара 1987. године у Шапцу. Дипломирала је на Правном 

факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду 15. јуна 2010. године. Правосудни испит 

је положила 26. априла 2013. године. 

Приправнички стаж обавила је у Првом основном суду у Београду у периоду од  1. 

децембра 2010. године до 30. новембра 2012. године као приправник-волонтер. Након 

положеног правосудног испита, почев од 9. октобра 2013. године засновала је радни однос 

у Првом основном суду у Београду на радном месту судијски сарадник у звању саветник 

на одређено време, а од 13. јуна 2019. године на неодређено време. Почев од 1. децембра 

2019. године добила је звање виши судијски сарадник у звању самостални саветник. Током 

рада у Првом основном суду у Београду обављала је послове у Парничном одељењу-

Одељењу судске праксе који подразумевају проучавање и примену прописа кроз израду 

нацрта судских одлука и извода из одлука виших судова у билтенима Првог основног суда 

у Београду-парничног одељења. Поред тога дневно је водила евиденцију пристиглих 

предмета из виших судова, регистар одлука виших судова. Такође је проучавала и пратила 

праксу судова и међународних судских органа и о томе обавештавала судије. У циљу 

јединствене судске примене права указивала је на различите ставове у поступању виших 

судова и износила спорна правна питања, имајући у виду одлуке виших судова које прођу 

кроз Одељење судске праксе Првог основног суда у Београду. Почев од 17. септембра 

2019. године, поред наведених послова у Одељењу судске праксе, распоређена је и у 

Одељење породичних спорова где је израђивала нацрте мериторних и процесних одлука, 

и проучавала правну литературу. Активно је учествовала у Инфо-служби за подршку 

алтернативном решавању спорова посредовањем-медијацијом. 

  Почев од 1. марта 2021. године засновала је радни однос у Апелационом суду у 

Београду на радном месту виши судијски сарадник у звању самостални саветник. 

  Учесник је бројних семинара, стручних усавршавања и округлих столова. Поседује 

сертификате ,,Организовани криминал” и ,,Трговина људима” као учесник семинара у 

организацији Правног факултета за привреду и правосуђе 2009. године и сертификат о 

стеченим посебним знањима из области примене Закона о заштити узбуњивача у 

организацији Правосудне академије 2015. године. Коаутор је стручног рада ,,Накнада 

нематеријалне штете због неоснованог лишења слободе”.  

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

се истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду и седнице свих 

судија Вишег суда у Београду и Апелационог суда у Београду, кандидат Јована Станић 

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

у Шапцу. 
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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 Јована Станић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. и 23. марта 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јоване Станић 

судијског помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Основног суда у Шапцу. 
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