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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, 47/17 

и 76/21), 

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 Управни 

суд: 

1. Мирјана Поповић  саветник у Врховном касационом суду, 

2. Татјана Попара саветник у Управном суду,  

3. Катарина Пецић Илић  саветник у Управном суду. 

 

 

                                                                           II 

 

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

суд у Бачкој Паланци :  

1. Јелена Савић корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

2. Милица Дубљевић корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

3. Милена Балетић  судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду 

 

                                                                  

                                                                        III 

 

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

суд у Великој Плани :  

1. Душан Милошевић  корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

2. Бојана Лалић тужилачки помоћник у Основном јавном тужилаштву у Великој 

Плани, 

3. Светлана Јовић  судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу, 

4. Тамара Радовановић  судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани, 

5. Јелена Вучковић  судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани. 
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                                                                IV 

 

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

Основни суд у Пријепољу:  

1. Маида Иглица заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Пријепољу, 

2. Тијана Конатар Шпица адвокат, Адвокатска комора Чачак, 

3. Марија Вижлина корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

4. Ана Пејовић општински правобранилац Општине Пријепоље. 

 

                                                            V 

 

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

Основни суд у Ивањици:  

1. Александра Филиповић судијски помоћник у Првом основном суду у Београду. 

 

                                                                VI 

 

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

Основни суд у Петровцу на Млави:  

1. Драган Јокановић судијски помоћник у Основном суду у Петровцу на Млави, 

2. Јелена Кукољ тужилачки помоћник у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу. 

 

                                                               VII 

 

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

Основни суд у Лебану:  

1. Саша Бранковић судијски помоћник у Основном суду у Лебану, 

2. Силвана Станковић  судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу. 

 

 

                                                               VIII 

 

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

Прекршајном суду у Лазаревцу: 

1. Дејан Кастратовић судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву, 

2. Сања Јовановић судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву. 

 

  

                                                                IX 

 

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

Прекршајном суду у Руми: 

1. Милица Бељин корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

 

                                                     X 

 

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

Прекршајном суду у Сомбору: 

1. Небојша Васиљевић  корисник почетне обуке на Правосудној академији. 
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                                                              XI 

 

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

Прекршајном суду у Неготину: 

1. Валентина Рајчић Јовановић секретар ,,Неготинска гимназија  Неготин”.                               

 

                                                              XII 

 

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,  

47/17 и 76/21), 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 и 10/21), Високи савет судства 

је у ,,Службеном гласнику РС”, број  17/21 од 26. фебруара 2021. године и у дневном листу 

„Политика” од 29. фебруара 2021. године, огласио избор судија за Основни суд у Бачкој 

Паланци. 

          Високи савет судства, на основу члана 47. Закона о судијама, a у вези са Одлуком о 

броју судија у судовима, у ,,Службеном гласнику РС”, број  53/21 од 28. маја 2021. године 

и у дневном листу „Политика” од 1. јуна 2021. године, огласио је избор судија за Управни 

суд. 

      Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  58/21 од 9. јуна 2021. године 

и у дневном листу „Политика” од 12. јуна 2021. године, огласио избор судија за Управни 

суд, Основни суд у Лебану, Основни суд у Петровцу на Млави, Прекршајни суд у 

Лазаревцу, Прекршајни суд у Неготину, Прекршајни суд у Руми и Прекршајни суд у 

Сомбору. 

       Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  87/21 од 10. септембра 

2021. године и у дневном листу „Политика” од 13. септембра 2021. године, огласио избор 

судија за Основни суд у Великој Плани, Основни суд у Пријепољу и Основни суд у 

Ивањици. 

        Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за Управни 

суд, Основни суд у Бачкој Паланци, Основни суд у Лебану, Основни суд у Петровцу на 

Млави, Основни суд у Великој Плани, Основни суд у Пријепољу, Основни суд у Ивањици. 

Прекршајни суд у Лазаревцу, Прекршајни суд у Неготину, Прекршајни суд у Руми и 

Прекршајни суд у Сомбору, 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 6. априла 2021. године, донео је одлуку 

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

у Бачкој Паланци.  

 Високи савет судства, на седници одржаној 20. маја 2021. године, донео је одлуку о 

образовању Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за Управни суд. 
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 Високи савет судства, на седници одржаној 3. јуна 2021. године, донео је одлуку о 

образовању Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за Управни суд, 

као и Комисију за избор судија за Основни суд у Лебану, Основни суд у Петровцу на 

Млави, Прекршајни суд у Лазаревцу, Прекршајни суд у Неготину, Прекршајни суд у Руми 

и Прекршајни суд у Сомбору.  

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

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

Дана 4. октобра 2021. године, спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, који су поднели пријаву за избор судија у Прекршајни суд у Лазаревцу, 

Прекршајни суд у Неготину, Прекршајни суд у Руми и Прекршајни суд у Сомбору. 

Дана 7. октобра 2021. године, спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, који су поднели пријаву за избор судија у Управни суд. 

Дана 11. октобра 2021. године, спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, који су поднели пријаву за избор судија у Основни суд у Бачкој Паланци. 

Дана 25. октобра 2021. године, спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, који су поднели пријаву за избор судија у Основни суд у Лебану и Основни 

суд у Петровцу на Млави. 

Кандидатима који се први пут бирају на судијску функцију у основном и 

прекршајном суду, а који су завршили почетну обуку на Правосудној академији, као 

мерило стручности и оспособљености узима се завршна оцена на почетној обуцу на 

Правосудној академији, у смислу члана 45а став 3. Закона о судијама („Службени гласник 

РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 

63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21).  

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

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

интернет страници Високог савета судства. Комплетан материјал са испита Комисија 

Високог савета судства је доставила Високом савету судства. 

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

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

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

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

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

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

из реда судијских помоћника прибављена је оцена рада. 

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

гласник РС”, бр. 116/08 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), а у вези са чланом 51. став 1. Закона 

о судијама, Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, утврдио 

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

избор 25 кандидата, тако што се: 

    1. Мирјана Поповић, саветник у Врховном касационом суду, предлаже за избор судије 

за Управни суд. 

  Мирјана Поповић je рођена 22. октобра 1974. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 12. новембра 1997. године. Правосудни испит је 

положила 28. јуна 2000. године. Мастер академске студије на Правном факултету 

Универзитета у Београду завршила је 2009. године. Докторске студије на Правном 

факултету Мегатренд Универзитета завршила је 2019. године. 

      

  Приправнички стаж обавила је у Трећем општинском суду у Београду у периоду од 

21. априла 1998. године до 27. јуна 2000. године. Након положеног правосудног испита 

наставила је да ради у Трећем општинском суду у Београду као судијски сарадник, а од 1. 

новембра 2002. године добила је звање вишег судијског сарадника. Почев од 16. јануара 
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2007. године засновала је радни однос у Врховном суду  Србије, на радном месту вишег 

саветника, а од конституисање нове мреже судова почев од 1. јануара 2010. године 

наставила је рад у Врховном касационом суду у звању-саветник до 11. октобра 2016. 

године. Решењем Владе Републике Србије од 12. октобра 2016. године постављена је за 

в.д. помоћника министра у Министарству просвете, науке и технолошког развоја- Сектор 

за правне послове, а по престанку функције почев од 6. априла 2017. године, ради у 

Врховном касационом суду на радном месту судијског помоћника у звању саветника.  

    Одлуком Матичног одбора за право, економију и политичке науке Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја од 22. септембра 2020. године, стекла је научно 

звање- научни сарадник у области друштвених наука. Бави се научно истраживачким 

радом и активно учествује на научним и стручним скуповима и конференцијама од 

међународног значаја. Завршила је обуку о колективном преговарању у оквиру 

Међународне организације рада и Републичке Агенције за мирно решавање спорова 2015. 

године. Учествовала је у радним групама на изради просветних закона 2017. године. 

Учествовала је у раду Правне клинике за радно и социјално право на Правном факултету 

Универзитета у Крагујевцу  2019. године. Течно говори енглески језик.  

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

„нарочито се истиче”.     

         Према мишљењу опште седнице Врховног касационог суда, кандидат Мирјана 

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

Управни суд. 

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Мирјана Поповић је положила испит из управне материје и 

остварила  оцену  пет. 

   Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Мирјане Поповић, 

саветника у Врховном касационом суду, за судију Управног суда. 

          2. Татјана Попара, саветник у Управном суду, предлаже за избор судије за Управни 

суд. 

    Татјана Попара je рођена 31. октобра 1967. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 11. октобра 1999. године. Правосудни испит је 

положила 29. јуна 2002. године.   

    Приправнички стаж у својству приправника-волонтера обавила је у Четвртом 

Општинском суду у Беграду у периоду од 1. јуна 2000. године до 31. маја 2002. године. 

Након положеног правосудног испита од 1. августа 2002. године засновала је радни однос 

у Четвртом општинском суду у Београду на радном месту судијски сарадник у звању 

саветник где је обављала послове у извршном одељењу суда до 14. септембра 2004. 

године. Почев од 15. септембра 2004. године засновала је радни однос у Окружном суду у 

Београду на радном месту виши судијски сарадник све до 1. јануара 2010. године. Почев 

од 2. јануара 2010. године ради у Управном суду на радном месту судијски саветник у 

звању виши саветник. Од 21. септембра 2018. године распоређена је у Одељење судске 

праксе Управног суда, а од фебруара 2020. године обавља и послове секретара Одељења 

судске праксе.  

   Учесник је стручних семинара и обука из различитих правних материја. Поседује 

сертификате у вези примене Закона о заштити узбуњивача и Закона о заштити 

конкуренције. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

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

„нарочито се истиче”.  
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 Према мишљењу седнице свих судија Управног суда и опште седнице Врховног 

касационог суда, кандидат Татјана Попара испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије у Управни суд. 

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

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

РС”, брoj 7/18), кандидат Татјана Попара је положила испит из управне материје и 

остварила  оцену  пет. 

        Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Татјане Попаре, 

саветника у Управном суду, за судију Управног суда. 

     3. Катарина Пецић Илић, саветник у Управном суду, предлаже за избор судије за 

Управни суд. 

   Катарина Пецић Илић je рођена 17. маја 1977. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 23. новембра 2001. године. Правосудни испит је 

положила 25. октобра 2004. године.  

   Приправнички стаж обавила је у Трговинском суду у Београду у периоду од 7. маја 

2002. године до 24. октобра 2004. године. Након положеног правосудног испита наставила 

је да ради у Трговинском суду у Београду, а од 1. јануара 2010. године у Привредном суду 

у Београду на радном месту судијски сарадник у звању саветник, а потом и виши судијски 

сарадник-самостални саветник, где је поступала у парничном, извршном и одељењу 

привредних преступа. Поред рада у судским већима, обављала је и послове поверене од 

стране председника суда у Судској управи и Одељењу судске праксе. Почев од 9. децембра 

2013. године засновала је радни однос у Управном суду на радном месту судијски 

помоћник-судски саветник у звању виши саветник где је распоређена у судском већу, а од 

2020. године у Одељење судске праксе.  

  Учесник је бројних семинара и обука у вези примене Закона о спречавању 

злостављања на раду, Закона о заштити узбуњивача, заштити изборног права, Закона о 

општем управном поступку, Закона у управним споровима и Закона о заштити података о 

личности. Активно је учествовала у радним групама Трговинског суда у Београду и била 

члан редакцијске групе Судског гласника Трговинског суда у Београду. Аутор је 

објављених стручних радова: Стечај-некад и сад, Привид правне личности, Права 

интелектуалне својине, жиг, ауторска и сродна права. Учесник је у пројекту 

CCASA/USAID као члан радних група за судску праксу. Служи се енглеским и 

италијанским језиком, познаје рад на рачунару. 

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

„нарочито се истиче”.  

    Према мишљењу седнице свих судија Управног суда, кандидат Катарина Пецић 

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

суда. 

    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 Катарина Пецић Илић је положила испит из управне материје и 

остварила  оцену  пет. 

    Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Катарине Пецић Илић, 

саветника у Управном суду, за судију Управног суда. 

 

4. Јелена Савић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Бачкој Паланци. 
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  Јелена Савић је рођена 19. марта 1984. године у Сарајеву. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 24. децембра 2008. године. Правосудни испит 

положила је 28. марта 2011. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Новом Саду у периоду од 28. 

јануара 2009. године до 28. јануара 2011. године. Након положеног правосудног испита 

радни однос на радном месту судијског помоћника у Основном суду у Новом Саду 

засновала је 1. априла 2011. године, радећи на изради нацрта судских одлука у кривичном 

одељењу. 

Од 1. новембра 2011. године полазник је почетне обуке на Правосудној академији. 

Послове израде нацрта одлука обављала је у парничним, ванпарничним и кривичним 

одељењима Основног суда у Новом Саду, Вишег суда у Новом Саду и у Основном јавном 

тужилаштву у Новом Саду. 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. октобра 2014. 

године, са завршном оценом 5.  

     Учесник је великог броја семинара у организацији Правосудне академије у вези са 

правом на људску заштиту, решавањем спорова са међународним елементом,  у вези са 

корупцијом у јавним финансијама, високотехнолошким криминалом, као и у вези са 

применом новог Закона о извршењу и обезбеђењу. Прошла је специјалистичку обуку о 

спровођењу истраге - имплементације новог Законика о кривичном поступку у 

организацији Правосудне академије и пројекта Делегације Европске уније у Републици 

Србији. Ученик је ХЕЛП програма Савета Европе - Европског програма за образовање 

правника у области људских права, чији је циљ обука правника практичара у државама 

чланицама Савета Европе. Носилац је сертификата о поседовању посебних знања из 

области права детета. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.   

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, 47/17 

и 76/21), кандидату Јелени Савић, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Јелена Савић је достојна, 

стручна, оспособљна и мотивисна 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. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Савић, корисника 

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

 

5. Милица Дубљевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Бачкој Паланци.  

  Милица Дубљевић је рођена 6. априла 1980. године у Врбасу. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 6. октобра 2006. године. Правосудни испит 

положила је 1. октобра 2010. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Окружном суду у Новом Саду у периоду од 11. јуна 

2007. године до 11. јуна 2009. године. Након положеног правосудног испита, радни однос 

на радном месту судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду, засновала је 27. 

октобра 2010. године, радећи на изради нацрта судских одлука, припреми предмета за 

већање и пословима праћења судске праксе. 

Од 1. децембра 2012. године полазник је почетне обуке на Правосудној академији. 

Послове израде нацрта судских одлука обављала је у грађанском одељењу Вишег суда у 

Новом Саду у периоду од јула 2015. године до марта 2020. године. Од 10. марта 2020. 

године распоређена је у одељење Управног суда у Новом Саду, где обавља послове 
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припреме предмета за суђење и израде нацрта судских одлука. Током обуке стекала 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 1. јула 2015. године, са завршном оценом 5.  

     Учесник је семинара у вези са применом Закона о извршењу и обезбеђењу и семинара 

у вези са применом Закона о јавним бележницима. Носилац је сертификата о поседовању 

посебних знања из области примене Закона о заштити узбуњивача и сертификата из 

области права детета. Прошла је специјалистичку обуку о спровођењу истраге. Похађала 

је програм стручног усавршавања на тему насиља у породици и институционалну заштиту, 

организовање конференције случаја за заштиту од насиља у породици и координиране 

акције локалне заједнце у превенцији и заштити од насиља у породици, о чему поседује 

потврду Републичког завода за социјалну заштиту. Познаје рад на рачунару и говори 

енглески језик.  

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, 47/17 

и 76/21), кандидату Милици Дубљевић, као мерило стручности и оспособљености, узета 

је завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Милица Дубљевић је 

достојна, стручна, оспособљна и мотивисна 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. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милице Дубљевић, корисника 

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

6. Милена Балетић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Бачкој Паланци. 

 Милена Балетић je рођена 9. јануара 1981. године у Врбасу. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 28. децембра 2006. године. Правосудни испит је 

положила 5. марта 2010. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Новом Саду у периоду од 3. 

септембра 2007. године до 3. септембра 2009. године. Након положеног правосудног 

испита, радни однос на радном месту судијског помоћника у Основном суду у Новом 

Саду, засновала је 15. марта 2010. године, где обавља послове израде нацрта судских 

одлука у грађанском одељењу и извршном одељењу. Звање вишег судијског сарадника - 

самосталног саветника стекла је 2. априла 2013. године. У периоду од марта 2019. године 

до јануара 2020. године обављала је послове секретара Основног суда у Новом Саду. 

Учесник је обука и стручних усавршавања. Познаје рад на рачунару и говори енглески 

језик.  

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

се истиче”.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Саду и мишљења 

седнице свих судија Вишег суда у Новом Саду, кандидат Милена Балетић испуњава све 

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

Паланци. 

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 Милена Балетић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милене Балетић, судијског 

помоћника у Основном суду у Новом Саду, за судију Основног суда у Бачкој Паланци. 
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        7. Душан Милошевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Великој Плани.  

  Душан Милошевић је рођен 18. новембра 1979. године у Јагодини. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршио је 18. септембра 2007. године. Правосудни испит 

положио је 1. јуна 2011. године.  

 Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Јагодини у периоду од 3. децембра 

2007. године до 31. октобра 2011. године, радећи у кривичној, грађанској и извршној 

материји.  

Од 1. новембра 2011. године полазник је почетне обуке на Правосудној академији. 

Послове израде нацрта одлука обављао је у одељењима Основног суда у Јагодини, Вишег 

суда у Јагодини, Прекршајног суда у Јагодини и у Основном јавном тужилаштву у 

Јагодини. Током обуке стекао је практично и теоретско знање из грађанске, кривичне и 

прекршајне материје под надзором и руковођењем ментора. По завршетку програма 

почетне обуке, успешно је положио завршни испит 3. октобра 2014. године, са завршном 

оценом 5.  

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

Правосудне академије у вези са правом на судску заштиту и решавањем спорова са 

међународним елементом, у вези са комуникацијом  и односима са јавношћу, у вези са 

применом антидискриминационог законодавства у Републици Србији и семинара на тему 

помоћи и подршке оштећенима и сведоцима, концепта и важности адекватног 

психолошког приступа. Носилац је сертификата о стеченим посебним знањима из области 

породичних односа и права детета. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

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, 47/17 

и 76/21), кандидату Душану Милошевићу, као мерило стручности и оспособљености, 

узета је завршна оцена 5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Душан Милошевић 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. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Душана Милошевића, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију  Основног суда у Великој 

Плани. 

8. Бојана Лалић, тужилачки помоћник у Основном јавном тужилаштву у Великој 

Плани, предлаже за избор судије за Основни суд у Великој Плани. 

 Бојана Лалић je рођена 27. јануара 1986. године у Смедеревској Паланци. Правни 

факултет Универзитета у Крагујевцу завршила је 1. октобра 2014. године. Правосудни 

испит је положила 29. јуна 2018. године.  

Приправнички стаж обавила је у Адвокатској канцеларији у периоду од 6. фебруара 

2015. године до 30. новембра 2018. године, обављајући послове сачињавања тужби, жалби 

и уговора и послове заступања странака пред надлежним судовима и другим државним 

органима. Након положеног испита радни однос на радном месту тужилачког помоћника 

у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани, засновала је 3. децембра 2018. године, 

где обавља послове израде нацрта оптужних аката, решења и наредби, узимање изјава и 

послове  заступања оптужбе пред надлежним судом. Звање вишег тужилачког сарадника 

стекла је 30. јуна 2020. године.  

Учесник је великог броја саветовања и обука у вези стручног усавршавања. Похађала 

је обуку у организацији Правосудне академије на тему примене Закона о спречавању 

насиља у породици. Носилац је сертификата у вези Закона о заштити података личности. 
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Решењем Основног јавног тужилаштва у Великој Плани, одређена је за лице за заштиту 

података у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани. Познаје рад на рачунару и 

говори енглески језик. 

     Према мишљењу Основног јавног тужилаштва у Великој Плани, Бојана Лалић је 

стручна, оспособљена и достојна  за избор на судијску функцију у Основном суду 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 Бојана Лалић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бојане Лалић, тужилачког 

помоћника у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани, за судију Основног суда у 

Великој Плани. 

9. Светлана Јовић, судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Великој Плани. 

Светлана Јовић je рођена 18. јула 1979. године у Пожаревцу. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршила је 17. априла 2007. године. Правосудни испит је 

положила 1. јуна 2011. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Жабарима у периоду од 30. 

септембра 2009. године до 31. децембра 2009. године и у Основном суду у Пожаревцу у 

периоду од 1. јануара 2010. године до 14. децембра 2011. године.  Након положеног 

правосудног испита, радни однос на радном месту судијског помоћника у Основном суду 

у Пожаревцу засновала је 15. децембра 2011. године, радећи на изради нацрта судских 

одлука  у кривичној, извршној, парничној и ванпарничној материји и пословима 

проучавање судске праксе. Од маја 2018. године распоређена је у грађанско одељење, у 

већу за радне спорове. 

     Учесник је саветовања и обука у вези стручног усавршавања. Познаје рад на рачунару 

и  говори енглески језик.  

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

се истиче”.  

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

Јовић 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 Светлана Јовић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Светлане Јовић, судијског 

помоћника у Основном суду у Пожаревцу, за судију Основног суда у Великој Плани. 

10. Тамара Радовановић, судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Великој Плани. 

 Тамара Радовановић je рођена 21. фебруара 1986. године у Смедеревској Паланци. 

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу завршила је 13. септембра 2010. године. 

Правосудни испит је положила 26. децембра 2013. године.  

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Смедереву у периоду од 2011. 

године до 2013. године. Радни однос на радном месту судијског помоћника у Основном 

суду у Великој Плани засновала је 11. јула 2016. године, обављајући послове израде нацрта 
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судских одлука у парничној, ванпарничној и извршној материји и у предметима 

оставинског поступка.  

     Учесник је семинара и обука у вези са стручним усавршавањем. Носилац је 

сертификата у вези са израдом нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје. 

Похађала је семинар за судије и административно особље преко апликације ,,Зоом“. 

Познаје рад на рачунару.  

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

се истиче”.  

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

Тамара Радовановић 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 Тамара Радовановић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тамаре Радовановић, 

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

Великој Плани. 

11. Јелена Вучковић, судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Великој Плани. 

 Јелена Вучковић je рођена 17. априла 1974. године у Смедеревској Паланци. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 20. септембра 2000. године. Правосудни 

испит је положила 23. априла 2003. године. 

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

од 1. новембра 2000. године до 22. априла 2003. године, где је након положеног 

правосудног испита наставила да ради до 31. јула 2003. године. Радни однос на радном 

месту судијског помоћника у Општинском суду у Смедеревској Паланци засновала је 1. 

августа 2003. године, радећи на изради нацрта одлука у кривичној, парничној и 

ванпарничној материји. У периоду од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2013. године 

обављала је послове вишег судијског сарадника у Основном суду у Смедереву. Послове 

вишег судијског сарадника у Основном суду у Великој Плани обавља почев од 1. јануара 

2014. године, где ради на изради нацрта одлука у парничној и ванпарничној материји.  

      Учесник је семинара и обука у вези стручног усавршавања.  Познаје рад на рачунару.   

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

се истиче”.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Великој Плани и мишљења 

седнице свих судија Вишег суда у Смедереву, кандидат Јелена Вучковић 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 Јелена Вучковић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Вучковић, судијског 

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

12. Маида Иглица, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у 

Пријепољу, предлаже за избор судије за Основни суд у Пријепољу. 
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 Маида Иглица je рођена 8. јула 1979. године у Пријепољу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 1. априла 2005. године. Правосудни испит је 

положила 29. априла 2009. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Новој Вароши у периоду од 1. 

септембра 2005. године до 1. септембра 2006. године и у Општинском јавном тужилаштву 

у Новој Вароши од 15. новембра 2006.године до 8. новембра 2009. године. Послове 

тужилачког помоћника у Општинском јавном тужилаштву у Новој Вароши обављала је у 

периоду од 9. новембра 2009. године до 1. јануара 2010. године, радећи на израђивању 

нацрта аката и поднесака. Радни однос на радном месту тужилачког помоћника у 

Основном јавном тужилаштву у Пријепољу засновала је 1. јануара 2010. године. Одлуком 

Народне скупштине Републике Србије 23. маја 2014. године изабрана је за заменика јавног 

тужиоца у Основном јавном тужилаштву  у Пријепољу, на коју функцију је ступила 13. 

јуна 2014. године.  

Учесник је великог броја саветовања, семинара и обука у вези стручног усавршавања. 

Основно јавно тужилаштво у Пријепољу одредило је Маиду Иглицу за контакт особу у 

поступцима из области пружања међународне правне помоћи у кривичним стварима. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.  

     Према мишљењу Основног јавног тужилаштва у Пријепољу, Маида Иглица је стручна, 

оспособљена и достојна  за избор на судијску функцију у Основном суду 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 Маида Иглица је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Маиде Иглице, заменика 

јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пријепољу, за судију Основног суда у 

Пријепољу. 

13. Тијана Конатар Шпица, адвокат у Адвокатској комори Чачак, предлаже за избор 

судије за Основни суд у Пријепољу. 

 Тијана Конатар Шпица je рођена 26. маја 1978. године у Пријепољу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 18. марта 2004. године. Правосудни испит је 

положила 28. јануара 2008. године.  

Приправнички стаж обавила је у Адвокатској канцеларији у периоду од 2. децембра 

2004. године до 28. фебруара 2008. године, обављајући послове сачињавања тужби, жалби 

и уговора и послове заступања странака пред надлежним судовима и другим државним 

органима. Након положеног правосудног испита, 28. фебруара 2008. године уписана је у 

именик адвоката Адвокатске коморе Чачак. Као адвокат обавља послове заступања у 

парничним, кривичним, прекршајним и управним предметима, и обавља послове давања 

правних савета и пружања правне помоћи.   

Учесник је великог броја саветовања и обука у вези стручног усавршавања. Носилац је 

сертификата о поседовању посебних знања из области права детета и преступништва 

младих за поступање са малолетним учиниоцима кривичних дела у свим фазама поступка 

према малолетницима и сертификата о поседовању посебних знања из области права 

детета и кривичноправној заштити малолетних лица за поступање против пунолетних 

учинилаца кривичних дела из члана 150. Закона о малолетним учиниоцима кривичних 

дела и кривичноправној заштити малолетних лица, у организацији Правосудног центра за 

обуку и стручно усавршавање. Познаје рад на рачунару. 

     Према мишљењу Адвокатске коморе Чачак, кандидат Тијана Конатар Шпица је 

стручна, оспособљена и достојна  за избор на судијску функцију у Основном суду у 

Пријепољу. 
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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 Тијана Конатар Шпица је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Тијане Конатар Шпице, 

адвоката у Адвокатској комори Чачак, за судију Основног суда у Пријепољу. 

14. Марија Вижлина, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Пријепољу.  

Марија Вижлина је рођена 28. августа 1989. године у Пријепољу. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршила је 26. августа 2014. године. Правосудни испит 

положила је 28. фебруара 2018. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Основном јавном тужилаштву у Пријепољу у 

периоду од 2015. године до 2017. године. Након положеног правосудног испита, у периоду 

од 7. маја 2018. године до 22. септембра 2018. године, обављала је послове саветника за 

остваривање права из осигурања у првом степену у Националној служби за запошљавање, 

Филијале у Пријепољу. Радни однос на радном месту саветника на Правосудној академији 

засновала је 1. јануара 2019. године, радећи на припреми и изради решења по захтевима у 

управном поступку.  

Од 1. априла 2020. године полазник је почетне обуке на Правосудној академији. 

Послове израде нацрта одлука у области из кривичне и грађанске материје обавља у 

Основном суду у Пријепољу и Основном јавном тужилаштву у Пријепољу. Током обуке 

стекла је практично и теоретско знање из грађанске, кривичне и прекршајне материје под 

надзором и руковођењем ментора.  

     Учесник је семинара и обука у вези стручног усавршавања у организацији Правосудне 

академије. Похађала је курс Савета Европе за учење на даљину ,,Увод у Европску 

конвенцију о људским правима и основним слободама и Европског суда за људска права“ 

и курс на тему антидискриминације. Познаје рад на рачунару, говори енглески и руски 

језик. 

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

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

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

остварила  оцену  пет. 

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Марија Вижлина је 

достојна, стручна, оспособљена и мотивисана 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. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Вижлине, корисника 

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

15. Ана Пејовић, општински правобранилац Општине Пријепоље, предлаже 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.  

Радни однос на радном месту саветодавца за посредовање у запошљавању у Филијали 

Пријепоље у Националној служби за запошљавање засновала је 1. децембра 2003. године, 

где је обављала послове проучавања прописа и стручне публикације од значаја за 

унапређење праксе у области посредовања у запошљавању и послове саветовања и 
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информисања незапослених и послодаваца о могућности запошљавања. У периоду од 1. 

априла 2005. године до 30. априла 2010. године обављала је послове организатора 

програма запошљавања у Филијали Пријепоље, где је пратила реализацију годишњег 

плана и припреме елемената за извештаје, а након тога послове саветника за правну помоћ 

и правно заступничке послове до 17. марта 2014. године. Од 17. марта 2014. године до 23. 

маја 2021. године била је директор филијале у Пријепољу у Националној служби за 

запошљавање. Радни однос на радном месту општинског правобраниоца Општине 

Пријепоље засновала је 24. маја 2021. године, где обавља послове заступања Општине 

пред судовима и надлежним органима и послове давања правних мишљења приликом 

закључивања уговора. 

Учесник је семинара и обука у вези са стручним усавршавањем и едукација на тему 

лидерства, комуникације и вештина преговарања. Похађала је обуке на тему јавних 

наступа, управљања пројекатима и на тему обуке за сараднике у пословним центрима и 

организатора програма за запошљавање у филијалама Националне службе за 

запошљавање. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.  

     Према мишљењу начелника Општинске управе Општине Пријепоље, Ана Пејовић је 

стручна, оспособљена и достојна  за избор на судијску функцију у Основном суду 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 Ана Пејовић је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ане Пејовић, Општинског 

правобраниоца Општине Пријепоље, за судију Основног суда у Пријепољу. 

16. Александра Филиповић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Ивањици. 

Александра Филиповић je рођена 2. октобра 1984. године у Ивањици. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 29. септембра 2009. године. Правосудни испит је 

положила 28. септембра 2012. године.  

Приправнички стаж обавила је у Првом основном суду у Београду у периоду од 18. 

априла 2011. године до 27. септембра 2012. године, где је наставила да ради након 

положеног правосудног испита до 30. јуна 2013. године у кривичном одељењу суда. Радни 

однос на радном месту судијског помоћника у Првом основном суду у Београду засновала 

је 1. јула 2013. године, радећи на изради нацрта судских одлука у кривичном одељењу. 

Звање вишег судијског сарадника стекла је 15. децембра 2014. године, обављајући послове 

израде нацрта судксих одлука у извршном одељењу. Од марта 2020. године распоређена 

је у парнично одељење, где ради на изради нацрта мериторних и процесних одлука, 

обавља послове проучавања правних питања и судске праксе и послове припрема и 

проучавања предмета за суђење. 

     Учесник је стручног састанка на тему спровођења извршења у грађанским стварима у 

Републици Србији. Похађала је семинаре у организацији Правосудне академије на тему 

грађанскоправне заштите од насиља у породици - извршења у породичноправним 

односима и на тему Закона о извршењу и обезбеђењу. Присуствовала је инфо сесији која 

се бавила промоцијом и оснаживањем посредовања - упућивања судских предмета на 

медијацију пред судовима опште надлежности у организацији Правосудне академије. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.  

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

се истиче”.  

 Према мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду и мишљења 

седнице свих судија Вишег суда у Београду, кандидат Александра Филиповић испуњава 
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све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у 

Ивањици. 

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 Филиповић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Александре Филиповић,  

судијског помоћника у Првом основном суду у Београду, за судију Основног суда у 

Ивањици. 

     17. Драган Јокановић, судијски помоћник у Основном суду у Петровцу на Млави, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Петровцу на Млави. 

Драган Јокановић je рођен 18. фебруара 1978. године у Травнику. Правни факултет 

Универзитета у Крагујевцу завршио је 26. фебруара 2003. године. Правосудни испит је 

положио 26. новембра 2008. године.  

Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Петровцу на Млави у периоду од 

12. маја 2003. године до 31. јула 2008. године, радећи у кривичном, грађанском, 

ванпарничном и оставинском одељењу. У периоду од 15. јануара 2010. године до 22. 

фебруара 2011. године, обављао је послове секретара ОШ ,,,Ђура Јакшић“.  Радни однос 

на радном месту судијског помоћника у Основном суду у Пожаревцу засновао је 23. 

фебруара 2011. године, радећи на изради нацрта судских одлука у извршној материји и у 

грађанској материји. Послове судијског помоћника у Основном суду у  Петровцу на 

Млави обавља почев од 1. јануара 2014. године, где ради на изради нацрта судских одлука 

у извршној и ванпарничној материји и поступа по предметима расправљања заоставштине. 

Члан је Комисије у поступку јавних набавки, Комисије за спровођење конкурса за 

пријем државних службеника у радни однос, Комисије за уништење предмета одузетих у 

кривичном поступку и Комисије за праћење рада и спровођење Програма за решавање 

старих предмета у извршној материји. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

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

се истиче”.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Петровцу на Млави, кандидат 

Драган Јокановић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Петровцу на Млави. 

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 Драган Јокановић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Драгана Јокановића, судијског 

помоћника у Основном суду у Петровцу на Млави, за судију Основног суда у Петровцу 

на Млави. 

18. Јелена Кукољ, тужилачки помоћник у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу, 

предлаже за избор судије за Основни суд у Петровцу на Млави. 

 Јелена Кукољ je рођена 13. априла 1980. године у Пожаревцу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 20. децембра 2007. године. Правосудни испит је 

положила 5. јула 2010. године.  

Приправнички стаж обавила је Вишем суду у Пожаревцу у периоду од 1. фебруара 

2008. године до 5. јула 2010. године, радећи на пословима припреме предмета и изради 

нацрта одлука у кривичном, грађанском,  истражном одељењу и одељењу за малолетнике. 
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Након положеног правосудног испита  5. јула 2010. године, засновала је радни однос на 

радном месту судијског помоћника у Вишем суду у Пожаревцу, обављајући послове 

реферисања предмета и израде нацрта судских одлука у кривичном одељењу. Звање вишег 

судијског сарадника стекла је 15. априла 2013. године. Радни однос на радном месту  

тужилачког сарадника у Вишем јавом тужилаштву у Пожаревцу засновала је 1. фебруара 

2016. године, где обавља послове израде нацрта јавнотужилачких аката, присуствује 

суђењима заједно са заменицима јавног тужиоца, обавља послове управе.  

Учесник је великог броја саветовања и обука у вези стручног усавршавања. Похађала 

је обуку на тему ,,Пружање подршке оштећенима и сведоцима“ у организацији ОЕБС-а. 

Носилац је сертификата Аутономног женског центра из Београда у вези са заштитом од 

насиља у породици. Аутор је радова на тему ,,Служба за информисање и подршку 

оштећенима и сведоцима у јавним тужилаштвима“ и на тему  ,,Заштита деце од насиља“ 

који су објављени у часопису Удружења и тужилачких помоћника Србије. Познаје рад на 

рачунару и говори енглески језик.   

     Према мишљењу Вишег јавног тужилаштва у Пожаревцу, Јелена Кукољ је стручна, 

оспособљена и достојна  за избор на судијску функцију у Основном суду у Петровцу на 

Млави.  

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 Кукољ је положила испит за основне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јелене Кукољ, тужилачког 

помоћника у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу, за судију Основног суда у 

Петровцу на Млави. 

19.  Саша Бранковић, судијски помоћник у Основном суду у Лебану, предлаже за 

избор судије за Основни суд у Лебану. 

  Саша Бранковић je рођен 28. јула 1991. године у Лесковцу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршио је 8. октобра 2014. године. Правосудни испит је положио 

30. јуна 2017. године.  

Приправнички стаж обавио је у Основном суду у Лебану у периоду од 2. фебруара 

2015. године до 2. фебруара 2017. године. Након положеног правосудног испита радни 

однос на радном месту судијског помоћника у Основном суду у Лебану засновао је 20. 

августа 2017. године. У периоду од 24. јануара 2018. године до 31. марта 2019. године 

обављао је послове саветника у Опшштини Бојник, радећи на имовинско-правним 

пословима у поступку озакоњења објеката. Послове судијског помоћника у Основном 

суду Лебану обавља почев од 1. априла 2019. године, радећи на изради нацрта судских 

одлука у кривичној, парничној и ванпарничној материји и обављајући послове судске 

управе. Од 24. фебруара 2020. године обавља послове портпарола Основног суда у Лебану. 

     Учесник је обука и саветовања у вези стручног усавршавања. Похађао је обуку курса 

на тему ,,Смернице за израду нацрта првостепених одлука у грађанској материји“. Познаје 

рад на рачунару и говори енглески језик. 

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

истиче”.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лебану и мишљења седнице 

свих судија Вишег суда у Лесковцу, кандидат Саша Бранковић испуњава све услове који 

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

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 Саша Бранковић је положио испит за основне судове и остварио  

оцену  пет. 
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Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Саше Бранковића, судијског 

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

20. Силвана Станковић, судијски помоћник у Основном суду у Лесковцу, предлаже 

за избор судије за Основни суд у Лебану. 

Силвана Станковић je рођена 5. септембра 1972. године у Лесковцу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 12. октобра 2002. године. Правосудни испит је 

положила 28. маја 2005. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Лебану у периоду од 18. децембра 

2003. године до 27. маја 2005. године. Радни однос након положеног правосудног испита 

на радном месту судијског помоћника у Општинском суду у Лебану засновала је 28. маја 

2005. године, где је обављала послове израде нацрта судских одлука у кривичној и 

парничној материји и послове саслушавања странака у ванпарничном поступку. Послове 

судијског помоћника у Основном суду у Лесковцу обавља почев од 2. августа 2010. 

године, радећи у ИПВ већу и обављајући послове израде нацрта судских одлука у 

ванпарничном поступку и предметима оставине и послове председника комисије за јавне 

набавке. Од 5 маја 2021. године обавља послове секретара суда.  

     Учесник је обука и састанака у вези са стручним усавршавањем. Од новембра 2010. 

године до априла 2013. године била је представник Основног суда у Лесковцу у 

имплементацији Пројекта ,,Унапређење доступности правде у Србији“ у организацији 

Министарства за иностране послове Краљевине Норвешке. Познаје рад на  рачунару.  

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

се истиче”.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Лесковцу и мишљења седнице 

свих судија Вишег суда у Лесковцу, кандидат Силвана Станковић испуњава све услове 

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

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 Силвана Станковић је положила испит за основне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Силване Станковић, судијског 

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

21. Дејан Кастратовић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву, 

предлаже за избор судије за Прекршајни суд у Лазаревцу. 

  Дејан Кастратовић je рођен 04. јуна 1976. године у Ваљеву. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 14. новембра 2007. године. 

Правосудни испит је положио 25. маја 2010. године. 

 У периоду од фебруара 2008. до фебруара 2010. године био је приправник-

волонтер у Окружном суду у Ваљеву. Након полагања правосудног испита, у периоду од 

јула до септембра 2010. године радиo је у Предшколској установи „Милица Ножица“, у 

Ваљеву на пословима везним за јавне набавке. Од октобра 2010. године запослен је у 

Прекршајном суду у Ваљеву, на месту судијског сарадника у звању саветника, а од 

01.фебруара 2011. године распоређен је на место вишег судијског сарадника, у звању 

самосталног саветника.У Прекршајном суду у Ваљеву израђивао је нацрте судских одлука 

и саслушавао странке. Ангажован  је у поступку извршења у Одељењу у Љигу од децембра 

2010. године до марта 2017. године, а затим и у Одељењима у Осечини и Лајковцу, те 

константно у Одељењу у Убу од фебруара 2019. године.Познаје рад на рачунару и говори 

енглески језик. 



18 

 

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

се истиче”.   

        Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Ваљеву, кандидат Дејан 

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

за Прекршајни 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 Дејан Кастратовић је положио испит за прекршајне 

судове и остварио  оцену  пет.  

        Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Дејана Кастратовића, 

судијског помоћника у Прекршајном суду у Ваљеву, за судију Прекршајног суда у 

Лазаревцу.  

       22. Сања Јовановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Лазаревцу. 

  Сања Јовановић je рођена 15. јануара 1973. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 05. фебруара 2004. године. 

Правосудни испит је положила 27. децембра 2006. године. 

 У периоду од 2004. до 2007. године била је приправник у Окружном суду у 

Ваљеву.Након полагања правосудног испита, у периоду од 2007. до 2008. године радила 

је у РГЗ Катастар Ваљево на радном месту консултанта-правног саветника за израду 

катастра непокретности и била је председник комисије за излагање непокретности. Од 

2010. године запослена је у Прекршајном суду у Ваљеву, на месту судијског сарадника у 

звању саветника, а од 01.фебруара 2011. године распоређена је на место вишег судијског 

сарадника, у звању самосталног саветника.У Прекршајном суду у Ваљеву контролисала је 

уредност захтева, саслушавала странке, израђивале нацрте одлука и ИПР решења, и 

радила судску праксу. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески и француски језик. 

         За остварене резултате рада у 2018. и 2020. години оцењена је оценом „истиче се“, а 

за 2019. годину „нарочито се истиче”.   

        Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Ваљеву, кандидат Сања 

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

Прекршајни 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 Сања Јовановић је положила испит за прекршајне 

судове и остварила  оцену  пет.  

        Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сање Јовановић, 

судијског помоћника у Прекршајном суду у Ваљеву, за судију Прекршајног суда у 

Лазаревцу.  

     23. Милица Бељин, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже за 

избор судије за Прекршајни суд у Руми.  

Милица Бељин је рођена 3. јула 1984. године у Земуну. Правни факултет Универзитета 

у Београду завршила је 4. октобра 2011. године. Правосудни испит положила је 28. априла 

2017. године.  

 Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Сремској Митровици у периоду од 

12. марта 2012. године до 31. децембра 2013. године и у Основном суду у Старој Пазови у 

периоду од 1. јануара 2014. године до 11. марта 2014. године, радећи у кривичном, 
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парничном и извршном одељењу. Радни однос  на радном месту судијског помоћника у 

Прекршајном суду у Руми засновала је 12. јуна 2017. године, радећи на изради нацрта 

судских одлука и  пословима саслушавања странака. У периоду од 14. маја 2018. године 

до 10. марта 2019. године обављала је послове референта у Прекршајном суду у Руми, у 

Одељењу у Инђији, радећи на пословима завођења и формирања предмета и израде 

потребних статистичких извештаја. Послове секретара Прекршајног суда у Руми обављала 

је у периоду од 11. марта 2019. године до 31. марта 2019. године.  

Од 1. априла 2019. године полазник је почетне обуке на Правосудној академији. 

Послове израде нацрта судских одлука обављала је у кривичним, парничним и 

прекршајним одељењима Основног суда у Старој Пазови и у Прекршајном суду у Руми. 

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 8. јула 2021. године, са завршном оценом 5.  

     Учесник је семинара у организацији Правосудне академије на тему примене 

антидискриминационог законодавства у Републици Србији, на тему интегритета у 

правосуђу и одупирању корупцији и на тему етике, интегритета и спречавања корупције у 

правосуђу. Похађала је обуку у вези са применом Закона о спречавању насиља у породици 

и међународну конференцију о праву у Југоисточној Европи. Носилац је сертификата 

Правосудне академије о завршеној специјализованој обуци у вези Закона о спречавању 

насиља у породици. Познаје рад на рачунару, говори енглески и француски језик. 

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, 47/17 

и 76/21), кандидату Милици Бељин, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

        Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Милица Бељин 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. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Милице Бељин, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији, за судију  Прекршајног суда у Руми. 

 

 

       24. Небојша Васиљевић  корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предлаже за  избор судије за Прекршајни суд у Сомбору. 

 

    Небојша Васиљевић  је рођен 21. фебруара 1984. године у Сомбору. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду  29. новембра 2007. године. 

Правосудни испит положио је 20. децембра 2010. године. 

   Приправнички стаж је обавио у периоду од јануара 2008. до фебруара 2011. године у 

Основном јавном тужилаштву у Сомбору. Од марта до новембра 2011. године био је 

запослен у Привредном суду у Сомбору, на радном месту судијског помоћника. Дана 01. 

новембра 2011.године, засновао је радни однос у Правосудној академији као корисник 

почетне обуке.  

Током обуке стекао је практично и теоретско знање из грађанске, кривичне, тужилачке  

и прекршајне области под надзором и руковођењем ментора. По завршетку програма 

почетне обуке, успешно је положио завршни испит 03. октобра 2014. године, са завршном 

оценом 5. 

 Након положеног завршног испита ангажован је на додатној обуци у организацији 

Правосудне академије. Од новембра 2015. године распоређен је у Прекршајни суд у 

Сомбору. 

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 
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47/17), кандидату Небојши Васиљевићу, као мерило стручности и оспособљености, узета 

је завршна оцена  5  на почетној обуци на Правосудној академији. 

 Користи рачунар и познаје енглески језик на нивоу Proficiency in English.  

       Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Небојша Васиљевић  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. новембра 2021. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Небојше Васиљевића, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, за судију Прекршајног суда у 

Сомбору. 

25. Валентина Рајчић Јовановић секретар ,,Неготинска гимназија“ Неготин, 

предлаже за  избор судије за Прекршајни суд у Неготину. 

   Валентина Рајчић Јовановић је рођена 07. марта 1976. године у Неготину. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу  21. септембра 2002. 

године. Правосудни испит положила је 28. септембра 2005. године. 

   Приправнички стаж је обавила у периоду од новембра 2002. до новембра 2005. 

године у Основном суду у Неготину. Од  новембра 2005. до марта 2006. године била је 

запослена у Окружном суду у Неготину, на радном месту судијског помоћника. У том 

периоду проучавала је предмете за суђење, израђивала нацрте судских одлука, проучавала 

правна питања, судску праксу и правну литературу, и обрађивала притужбе. Дана 08. 

марта 2006.године, засновала је радни однос у Неготинској гимназији на радном месту 

секретара школе. Старала се о законитом раду установе, обављала је управне послове, 

вршила израду општих и поједачних правних аката, уговора које закључује установа и 

обављање правних послова у вези са уписом деце, ученика, одраслих, као и правне послове 

везане за статусне промене установе и у вези са јавним набавкама.  

Према мишљењу директора Неготинске гимназије, кандидат Валентина Рајчић 

Јовановић поседује озбиљност и професионализам у раду, способност аналитичког и 

синтетичког мишљења, а сходно томе поседује све људске, моралне и професионалне 

квалитете, и као таква је стручна, оспобљена и достојана за обављање судијске функције 

у Прекршајном суду у Неготину. 

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 Рајчић Јовановић је положила испит за прекршајне 

судове и остварила оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Валентине Рајчић 

Јовановић, секретара у ,,Неготинска гимназија”, за судију Прекшајног суда у Неготину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


