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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 115/21) 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 ________________ 

2022. 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 Приврдни 

суд у Београду: 

 

1. Сања Дедајић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

2. Ивана Ђурић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

3. Ивана Јездимировић, саветник у Врховном касационом суду, 

4. Горан Максимовић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду. 

 

 

                                                                           

                                                                          II 

 

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

суд у Нишу:  

 

1. Ивана Јаковљевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу, 

2. Невена Миомирић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу. 

 

                                                                                                      

                                                                         III 

 

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

суд у Новом Саду:  

 

1. Светлана Квргић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. 
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                                                                   IV 

                                                         

 

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

суд у Чачку: 

 

1. Зорица Милић Богићевић, судијски помоћник у Привредном суду у Чачку. 

 

                                                                   V            

 

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

основни суд у Београду, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  107/21  

од 21.11.2021. године:  

 

1. Јасна Бујуклић Митровић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

2. Бранимир Ђокић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

3. Владимир Младеновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду 

4. Борис Марјановић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

5. Владислава Милић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

6. Иван Никићевић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

 

 

                                                                  VI 

     

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

основни суд у Београду, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  53/21  

од 28.05.2021. године: 

 

1. Марта Радошевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

2. Марија Симовић, судијски помоћник у  Вишем суду у Београду, 

3. Владимир Селаковић, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду. 

 

                                                                  VII 

 

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, 10/21, 36/21, 67/21, 76/21, 90/21, 

99/21), Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  120/21 од 10. децембра 

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

судија за Привредни суд у Београду, Привредни суд у Нишу, Привредни суд у Новом Саду 

и Привредни суд у Чачку. На оглас за избор судија у Привредни суд у Београду пријаве је 

поднело укупно 39 кандидата, из реда судија седам кандидата, из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица 42 кандидата. На оглас за избор судија у Привредни 

суд у Нишу пријаве је поднело укупно 18 кандидата, из реда судија шест кандидата, из 
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реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица 12 кандидата. На оглас за избор судија 

у Привредни суд у Новом Саду пријаве је поднело укупно 16 кандидата, из реда судија два 

кандидата, из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица 14 кандидата. На оглас 

за избор судија у Привредни суд у Чачку пријаве је поднело укупно седам кандидата из 

реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица.  

         Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број 107/21 од 12.11.2021. 

године и у дневном листу „Политика” од 15. новембра 2021. године, огласио избор судија 

за Трећи основни суд у Београду. Пријаве на оглас поднело је укупно 152 кандидата из 

реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица. 

        Високи савет судства је у ,,Службеном гласнику РС”, број  53/21 од 28. маја 2021. 

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

Трећи основни суд у Београду. Пријаву на оглас поднео је укупно 161 кандидат, један из 

реда судија и 160 кандидата из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица.  

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Привредни суд у Београду, Привредни суд у Нишу, Привредни суд у Новом Саду, 

Привредни суд у Чачку и Трећи основни суд у Београду, 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. децембра 2021. године, донео је одлуку 

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

суд у Београду, Привредни суд у Нишу, Привредни суд у Новом Саду и Привредни суд у 

Чачку. 

       Високи савет судства, на седници одржаној 4. новембра 2021. године, донео је одлуку 

о образовању Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за Трећи основни 

суд у Београду, по огласу ,,Службени гласнику РС”, број  107/21 од 12. новембра 2021. 

године. 

         Високи савет судства, на седници одржаној 13. маја 2021. године, донео је одлуку о 

образовању Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за Трећи основни 

суд у Београду, по огласу ,,Службени гласнику РС”, број  53/21 од 28. маја 2021. године.  

Комисија Високог савета судства је извршила проверу поднетих пријава кандидата 

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

Дана 18. марта 2022. године, спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, који су поднели пријаву за избор судија у Привредни суд у Београду, 

Привредни суд у Нишу, Привредни суд у Новом Саду и Привредни суд у Чачку. 

Дана 25. јануара 2022. године, спроведен је испит за кандидате за судије који се први 

пут бирају, који су поднели пријаву за избор судија у Трећи основни суд  у Београду по 

огласу ,,Службени гласнику РС”, број  107/21 од 12. новембра 2021. године. 

Дана 27. септембра 2021. године, спроведен је испит за кандидате за судије који се 

први пут бирају, који су поднели пријаву за избор судија у Трећи основни суд  у Београду 

по огласу ,,Службени гласнику РС”, број  53/21 од 28. маја 2021. године. 

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 обуци 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 
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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 27. октобра 2022. године, утврдио  

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

избор 17 кандидата, тако што се: 

1. Сања Дедајић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, предлаже 

за избор судије за Привредни суд у Београду. 

 Сања Дедајић je рођена 19. јула 1981. године у Сарајеву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 3. априла 2008. године. Правосудни испит је 

положила 31. маја 2011. године.  

Приправнички стаж обавила је као приправник-волонтер у адвокатској канцеларији у 

Београду, у периоду од јуна 2008. до фебруара 2011. године. Током рада у адвокатској 

канцеларији обављала је послове упознавања и тумачење правних послова, састављање 

уговора и других правних аката из облигационог, привредног, стварног, наследног, радног 

и других грана права. Део радних обавеза било је и заступање клијената пред судовима и 

другим државним органима. 

У периоду од јуна месеца 2011. до краја 2013. године радила је као судијски помоћник 

у Првом основном суду у Београду на пословима правне помоћи, по замолнициама 

домаћих судова и по предметима задржавања лица у здраственој организацији. Од јануара 

2014. до краја јануара 2017. године радила је као судијски помоћник у ванпарничнном 

одељењу Другог основног суда у Београду, где је поред послова правне помоћи, обављала 

и послове израде нацрта процесних и мериторних одлука, проучавања судске праксе и 

друге правне послове. У периоду од јануара  до марта 2017. године радила је као судијски 

помоћник у Породичном одељењу, а од марта 2017. до јуна 2019. године у Парничном 

одељењу Другог основног суда у Београду. Од априла месеца 2017. до јуна 2019. године 

била је члан Службе за подршку медијацији Другог основног суда у Београду. 

Од јуна месеца 2019. године ради као виши саветник у Привредном апелационом суду 

где обавља послове израде нацрта мериторних и процесних одлука, припрема предмета за 

већање, проучавање судске праксе и друге правне послове. 

Завршила је основну обуку Правосудне академије на тему “Еколошко право“ и учесник 

је семинара „Утврђивање вредности акција-примена одговарајуће методе“, одржаног 9. 

децембра 2019. године на Правсудној академији. Познаје рад на рачунару, француски и 

руски језик.  

За остварене резултате рада у 2019., 2020. и 2021. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда, кандидат Сања 

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

Привредног суда у Београду. 

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 Сања Дедајић је положила испит за привредне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Сање Дедајић, судијског 

помоћника у Привредном апелационом суду , за судију Привредног суда у Београду. 

 

2. Ивана Ђурић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, предлаже за 

избор судије за Привредни суд у Београду. 

 Ивана Ђурић je рођена 16. октобра 1982. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 2. октобра 2007. године. Правосудни испит је 

положила 25. маја 2010. године.  

У периоду од 2007. до 2010. године обавила  је приправнички стаж као приправник-

волонтер у Привредном суду  Београду као и у Првом општинском суду у Београду у 

кривичном одељењу.  

Дана 25.05.2010. године засновала је  радни однос у Привредном суду у Београду на 

радном месту судијски помоћник, са звањем судијски сарадник. Дана 25.05.2012. године 

стекла је звање виши судијски сарадник-самостални саветник. Дана 04.10.2020. године 

засновала је радни однос у Привредном апелационом суду као судијски помоћник у звању 

судског саветника. Као судијски помоћник Привредног суда у Београду радила је у 

парничном, извршном одељењу и одељењу за упис у регистар. У парничном одељењу је 

радила нацрте судских одлука, припреме предмета за суђење, обраду судијске поште, 

вршила извиђајне радње, одлагала рочишта, док је радећи у извршном одељењу 

самостално водила извршни поступак, примала странке и одржавала рочишта. На радном 

месту судијски помоћник у звању саветника у Привредном апелационом суду припрема 

предмета за већање, пише сентенце за објаву у Билтену судске праксе и израђује нацрте 

одлука.  

Похађала је бројне семинаре у циљу стручног усавршавања. Поседује Сертификат 

EIPA о завршеној обуци на тему судско спровођење права интелектуарне својине, 

учествовала је у припреми саветовања привредних судова, а 2017. године је завршила 

обуку за медијатора. Објављене су јој ауторске сентенце у Билтену судске праксе 

Привредног апелационог суда бр. 4/2021. Активно користи рачунар у раду и говори и 

пише енглески језик на напредном нивоу. 

За остварене резултате рада у 2020. и 2021. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда, кандидат Ивана 

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

Привредног суда у Београду. 

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 Ђурић је положила испит за привредне судове и остварила  

оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Ђурић, судијског 

помоћника у Привредном апелационом суду , за судију Привредног суда у Београду. 

 

 

 

 

 



6 

 

3. Ивана Јездимировић, саветник у Врховном касационом суду, предлаже за избор 

судије за Привредни суд у Београду. 

 Ивана Јездимировић je рођена 3. новембра 1983. године у Новом Саду. Правни 

факултет Универзитета у Новом Саду завршила је 21. јануара 2008. године. Правосудни 

испит је положила 26. априла 2010. године.  

У периоду од фебруара 2008. до априла 2009. године приправнички стаж је обављала 

у адвокатској канцеларији у Новом Саду. У периоду од маја 2009. до априла 2010. године 

приправнички стаж је обављала у Окружном суду у Новом Саду, односно у Вишем суду у 

Новом Саду.  

Дана 29.04.2010. године засновала је радни однос на одређено време у Апелационом 

суду у Новом Саду, где је распоређена на радно место судијски помоћник у звању судијски 

сарадник. Дана 01.01.2011. године засновала је радни однос на неодређено време у истом 

суду и распоређена је на радно место судијског сарадника. Дана 09.04.2013. године стекла 

је звање самосталног саветника. Дана 23.09.2016. године стекла је звање вишег саветника. 

У Апелационом суду у Новом Саду је обављала послове судијског помоћника у 

Грађанском одељењу, послове секретара већа и секретара одељења. Од 15.09.2019. године 

засновала је радни однос у Врховном касационом суду на радном месту судијски 

помоћник у звању судски саветник. Обавља послове судијског помоћника у Грађанском 

одељењу, привредном већу и послове секретара већа. 

Учествовала је на семинирами из области насиља у породици које је организовао 

Аутономни женски центар, електронске трговине у организацији Твининг пројекта као и 

на више семинара на тему доношења закона о парничном поступку и његове примене. 

Стекла је Сертификат Правосудне академмије у области примене Закона о заштити 

узбуњивача. Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. 

За остварене резултате рада у 2019., 2020. и 2021. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу Опште седнице Врховног касационог суда, кандидат Ивана 

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

Привредног суда у Београду. 

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 Јездимировић је положила испит за привредне судове и 

остварила  оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивана Јездимировић, 

саветника у Врховном касационом суду, за судију Привредног суда у Београду. 

 

4. Горан Максимовић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Београду. 

 Горан Максимовић je рођен 4. јануара 1968. године у Приштини . Правни факултет 

Универзитета у Приштини завршио је 23. децембра 1993. године. Правосудни испит је 

положио 25. новембра 1996. године.  

У периоду од 1994. до 1997. године био је приправник у Општинском суду у 

Приштини, а после положеног правосудног испита наставио је да ради као стручни 

сарадник у истом суду.  

Дана 07.07.1997. године изабран је за судију Општинског суда у Приштини, на којој 

функцији је био до 15.05.2005. године, када му је престала судијска функција на лични 

захтев. Од 16.05.2005. године засновао је радни однос у Привредном апелационом суду на 

месту судијског помоћника, у звању судског саветника. Од јануара 2020. године ради као 

судијски помоћник у судској пракси Привредног апелационог суда.  
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   Похађао је бројне семинаре у циљу стручног усавршавања у оквиру Правосудног 

центра за обуку и стручно усавршавање. Завршио је обуку за медијатора. Познаје рад на 

рачунару и служи се енглеским језиком. 

За остварене резултате рада у 2019., 2020. и 2021. години оцењен је оценом „нарочито 

се истиче”.  

Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда, кандидат Горан 

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

Привредног суда у Београду. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Горана Максимовића, 

судијског помоћника у Привредном апелационом суду, за судију Привредног суда у 

Београду. 

 

5. Ивана Јаковљевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу предлаже 

за избор судије за Привредни суд у Нишу. 

 

Ивана Јаковљевић рођена је 11. септембра 1976. године у Куршумлији. Правни 

факултет у Приштини завршила је 27. јуна 2001. године. Правосудни испит положила је 

1. фебруара 2006. 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 на радном месту судијског помоћника у Окружном суду у Нишу 

16. априла 2007. године, где је обављала послове израде нацрта судских одлука у 

другостепеној кривичној материји и послове Судске управе. Звање вишег судијског 

помоћника стекла је у јулу 2009. године. Послове вишег судијског помоћника у Вишем 

суду у Нишу обављала је у периоду од 1. јануара 2010. године до 31. маја 2021. године, 

радећи на изради нацрта судских одлука у кривичном ванрасправном већу и 

другостепеном кривичном већу. Дана 1. марта 2018. године распоређена је у Посебно 

одељење за сузбијање корупције у Вишем суду у Нишу. Послове судијског помоћника у 

Апелационом суду у Нишу обавља почев од 1. јуна 2021. године, радећи на изради нацрта 

судских одлука у кривичној материји. 

 Учесник је обука и семинара у вези са стручним усавршавањем у области из 

кривичне и грађанске материје. Носилац је сертификата у вези са посебним знањима из 

области права детета и сертификата у вези са вођењем финансијских истрага у борби 

против корупције у организацији Правосудне академије. Похађала је обуку на тему 

,,Проактивно суђење“ у организацији Врховног касационог суда и канцеларије сталног 

правног саветника Министарства правде САД, семинар на тему ,,Кривичнопроцесно 

законодавство и организација правосуђа и ефикасност поступања у кривичним стварима“. 

Познаје рад на рачунару, говори руски и енглески језик. 

 За остварене резултате рада у 2019., 2020. и 2021. године, оцењена је оценом 

„нарочито се истиче.“ 

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

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

Привредног 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 Ивана Јаковљевић је положила испит за привредне судове и 

остварила оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022.године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Иване Јаковљевић, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Нишу, за судију Привредног суда у Нишу. 
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6. Невена Миомирић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу предлаже 

за избор судије за Привредни суд у Нишу. 

 

Невена Миомирић рођена је 8. децембра 1982. године у Нишу. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршила је 24. априла 2007. године. Правосудни испит положила 

је 5. јула 2010. године. 

Приправнички стаж обавила је у Окружном суду у Нишу у периоду од 27. августа 2007. 

године до 31. марта 2009. године и у Општинском суду у Нишу у периоду од 1. априла 

2009. године до 31. децембра 2009. године. Након положеног правосудног испита, 

засновала је радни однос на радном месту судијског помоћника у Вишем суду у Нишу 1. 

јануара 2010. године, радећи на изради нацрта судских одлука из кривичне материје. 

Послове судијског помоћника у Апелационом суду у Нишу обавља почев од 1. октобра 

2019. године, радећи на пословима сачињавања службених белешки, записника и 

обавештења, пословима  проучавања судксе праксе и израде нацрта судских одлука у 

кривичном већу. Звање вишег судијског помоћника стекла је 27. јуна 2014. године. Од 1. 

јуна 2021. године обавља послове секретара кривичног одељења у Апелационом суду у 

Нишу. 

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

сертификата у вези са специјализацијом из области права детета у организацији 

Правосудне академије. Похађала је семинар на тему ,,Малолетници као учиниоци 

кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом“ и курс на тему ,,Собода 

изражавања и слобода медија“ у организацији Правосудне академије. Учесник је 

дискусије посвећене успостављању дијалога са надлежним државним институцијама, 

организације цивилног друштва и независним телима о заштити жена од родно засноване 

дискриминације и повреде права у области рада и запошљавања, у организацији 

Виктимолошког друштва Србије. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

 За остварене резултате рада у 2020. и 2021. године, оцењена је оценом „нарочито 

се истиче.“ 

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

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

Привредног 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 Невена Миомирић је положила испит за привредне судове и 

остварила оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022.године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Невене Миомирић, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Нишу, за судију Привредног суда у Нишу. 

 

 

7. Светлана Квргић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Новом Саду. 

 

Светлана Квргић рођена је 1. августа 1976. године у Новом Саду. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 24. марта 2004. године. Правосудни испит 

положила је 1. октобра 2007. године. 

Приправнички стаж обавила је у Трговинском суду у периоду од априла 2005. године 

до априла 2007. године и у Адвокатској канцеларији од маја 2007. године до 25. октобра 

2007. године. Након положеног правосудног испита, послове адвоката обављала је од 26. 

октобра 2007. године до 15. марта 2010. године, радећи на пословима заступања физичких 

и правних лица у грађанској парници, радним односима, породичном и привредном праву 
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и пословима састављања тужби, жалби, уговора и поднесака. Радни однос на радном месту 

судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду засновала је 15. марта 2010. 

године, радећи на изради нацрта судских одлука. Дана 4. јула 2014. године стекла је звање 

вишег судијског помоћника у Апелацином суду у Новом Саду, радећи у Одељењу за радне 

спорове и обављајући послове израде нацрта одлука у предметима по приговорима ради 

убрзања поступка према Закону о заштити права на суђење у разумном року и изради 

нормативних аката и одлука из права радног односа запослених. Послове секретара суда 

обавља почев од 15. марта 2019. године.  

 Учесник је обука и семинара у вези са стручним усавршавањем у области из 

грађанске материје. Носилац је сертификата у вези са знањима из области примене Закона 

о заштити узбуњивача и Закона о спречавању злостављања на раду и сертификата о 

поседовању посебних знања из облсти кривичноправне заштите малолетних лица.  Аутор 

је сентенци из области радног права објављених у Билтенима судске праксе Апелационог 

суда у Новом Саду. Познаје рад на рачунару, говори руски, немачки и енглески језик. 

 За остварене резултате рада у 2019., 2020. и 2021. године, оцењена је оценом 

„нарочито се истиче.“ 

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

Светлана Квргић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Привредног суда у Новом Саду. 

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 Квргић је положила испит за привредне судове и 

остварила оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022.године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Светлане Квргић, 

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

Новом Саду. 

 

8. Зорица Милић Богићевић, судијски помоћник у Привредном суду у Чачку 

предлаже за избор судије за Привредни суд у Чачку. 

 

Зорица Милић Богићевић рођена је 3. маја 1979. године у Чачку. Правни факултет за 

привреду и правосуђе у Новом Саду завршила је 5. септембра 2011. године. Правосудни 

испит положила је 30. маја 2014. године. 

Приправнички стаж обавила је у Привредном суду у Чачку у периоду од 5. октобра 

2011. године до 5. октобра 2013. године. Након положеног правосудног испита, засновала 

је радни однос на радном месту судијског помоћника у Привредном суду у Чачку 26. 

августа 2014. године, радећи на изради нацрта судских одлука у предметима из грађанске, 

извршне и привредно-казнене материје, проучавању правних питања и припреми 

предмета за суђење. Од 14. новембра 2016. године обавља послове секретара Привредног 

суда у Чачку и обавља послове израде нацрта правилника и правних аката и израде нацрта 

судских одлука из материје радних односа. Послове портпарола суда обавља почев од 1. 

јануара 2020. године.  

 Учесник је бројних обука и семинара у вези са стручним усавршавањем. Похађала 

је обуке у организацији Правосудне академије на тему заложног права и хипотеке, 

примене Закона о извршењу и обезбеђењу, примене Закона о парничном поступку и 

Закона о привредним друштвима и медијације као средство решавања спорова у привреди. 

Учесник је едукација из области безбедности и здравља на раду и етике и интегритета. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. 

 За остварене резултате рада у  2020. године, оцењена је оценом „нарочито се 

истиче.“ 
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 Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Чачку и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда, кандидат Зорица Милић Богићевић испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Привредног суда у Чачку. 

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 Зорица Милић Богићевић је положила испит за привредне судове 

и остварила оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022.године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Зорице Милић 

Богићевић, судијског помоћника у Привредном суду у Чачку, за судију Привредног суда 

у Чачку. 

 

9. Јасна Бујуклић Митровић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

предлаже за избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

 

Јасна Бујуклић Митровић је рођена 22. марта 1987. године у Београду. Правни 

факултет Универзитета у Београду завршила је 9. фебруара 2011. године. Правосудни 

испит је положила 27. јуна 2014. године. 

Приправнички стаж обавила је у Привредном суду у Београду у периоду од 5. октобра 

2011. године до 31. новембра 2012. године и у Министарству правде у периоду од 6. јуна 

2014. године до 26. јуна 2014. године. Након положеног правосудног испита, дана 27. јуна 

2014. године засновала је радни однос у Министарству правде у звању саветник у којем је 

руководила и планирала рад Групе за координацију спровођења Националне стратегије за 

борбу против корупције, пружала стручна упутства, координирала и надзирала рад 

државних службеника у Групи, учествовала у припреми Стратегије и Акционог плана и 

пратила њихово спровођење. 

 Почев од 1. септембра 2020. године засновала је радни однос је у Вишем суду у 

Београду на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник, где помаже 

судији у раду, израђује нацрте судских одлука, проучава правна питања, судску праксу и 

правну литературу и израђује нацрте правних схватања. 

Учесник је семинара MATRA Patrol – „Alternative dispute resolution“, институт Асер, 

Хаг, међународне конференције ,,Алтернативно решавање спорова – сурадња управе и 

правосуђа с господарством у Хрватској“ и многих других. Била је члан радних група за 

израду Закона о посредовању у решавању спорова, Закона о бесплатној правној помоћи, 

Закона о спречавању насиља у породици, Закона о изменама и допунама закона о судским 

вештацима. Током студирања била је стипендиста Министарства просвете Републике 

Србије, стипендиста Фондације ,,Лука Ћеловић и Миливоје Јогвановић“ и града Београда 

– Секретаријат за образовање. Била је демонстратор на Економском факултету 

Универзитета у Београду на предмету Међународно привредно право. Говори енглески и 

италијански језик и познаје рад на рачунару. 

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

Апелационог суда у Београду, кандидат Јасна Бујуклић Митровић испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Трећег основног суда у Београду. 

 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 Јасна Бујуклић Митровић је положила испит за основне судове 

и остварила оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Јасне Бујуклић Митровић, 

судијског помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Трећег основног суда у Београду. 
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10. Бранимир Ђокић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предлаже 

за избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

 

Бранимир Ђокић је рођен 11. марта 1985. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 8. априла 2010. године. Правосудни испит је положио 

8. јуна 2013. године. 

Приправнички стаж је обавио у Првом основном суду у Београду у периоду од 15. 

априла 2011. године до 7. јуна 2013. године. Након положеног правосудног испита, дана 

4. јула 2013. године засновао је радни однос на неодређено време у Првом основном суду 

у Београду на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник, у ком је радио 

у парничном и кривичном одељењу. У периоду од 1. јануара 2014. године до 23. фебруара 

2014. године радио је на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник у 

Трећем основном суду у Београду, поступајући по притужбама и представкама грађана 

упућених управи суда. Дана 24. фебруара 2014. године засновао је радни однос у Вишем 

суду у Београду на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник, а од 1. 

новембра 2016. године у звању виши судијски сарадник, у ком је поступао у 

другостепеном грађанском одељењу и у одељењу судске праксе у првостепеном 

грађанском одељењу. Почев од 15. маја 2019. године засновао је радни однос  у грађанском 

одељењу Апелационог суда у Београду на радном месту судијски помоћник у звању виши 

судијски сарадник. 

Учесник је бројних стручних семинара и обука.  Учесник је курса ,,Основни проблеми 

међународног кривичног права“ и ,,Интернет право“ у организацији Правног факултета 

Универзитета у Београду, ,,Проблем трговине људима/децом – основни појмови“, ,,Правна 

етика“ и др. Говори енглески језик и познаје рад на рачунару. 

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

се истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат 

Бранимир Ђокић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Трећег основног суда у Београду. 

 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 Бранимир Ђокић је положио испит за основне судове и остварио 

оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бранимира Ђокића, судијског 

помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

11. Владимир Младеновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

предлаже за избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

 

Владимир Младеновић је рођен 28. јула 1978. године у Нишу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 2008. године. Правосудни испит је положио 22. 

фебруара 2011. године. 

Приправнички стаж у својству приправника волонтера је обавио у Државном 

правобранилаштву у периоду од 20. октобра 2008. године до 7. марта 2010. године, у 

Првом основном суду у Београду у периоду од 8. марта 2010. године до 1. октобра 2010. 

године и као наставник на предмету ,,државно уређење“ на правној катедри Правно -  

биротехничке школе ,,Димитрије Давидовић“ у Земуну у периоду од 1. октобра 2010. 

године до 20. јануара 2011. године. Након положеног правосудног испита, дана 10. марта 

2011. године засновао је радни однос на одређено време у Првом основном суду у 

Београду на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник, а од 1. августа 

2011. године на неодређено време. У периоду од 1. јануара 2014. године до 1. марта 2015. 
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године био је запослен у Трећем основном суду у Београду на радном месту судијски 

помоћник у звању судијски сарадник., а у периоду од 2. марта 2015. године до 14. априла 

2019. године у Вишем суду у Београду у звању виши судијски сарадник. Почев од 15. 

априла 2019. године засновао је радни однос  у Апелационом суду у Београду у звању 

виши судијски сарадник. Током свих година рада у суду, поступао је у грађанској 

материји. 

Полазник је курсева из области комуникацијских вештина и медијације организованих 

од стране Министарства економије и регионалног развоја Републике Србије у сарадњи са 

Федералним министарством економије и технологије Републике Немачке и семинара у 

области европских интеграција у оквиру правосудног система Републике Србије. Говори 

енглески језик и познаје рад на рачунару. 

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

се истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат 

Владимир Младеновић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Трећег основног суда у Београду. 

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

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

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

остварио оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Владимира Младеновића, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Трећег основног суда у 

Београду. 

 

12. Борис Марјановић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

предлаже за избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

 

Борис Марјановић је рођен 28. августа 1988. године у Ужицу. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 2013. године. Правосудни испит је положио 31. марта 

2016. године. 

Приправнички стаж је обавио у Првом основном суду у Београду у периоду од 

септембра 2013. године до септембра 2015. године. Након положеног правосудног испита, 

дана 9. децембра 2016. године засновао је радни однос на одређено време у Првом 

основном суду у Београду на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник 

где је је обављао послове судијског помоћника у парничном одељењу. У периоду од 23. 

јануара 2019. године до 14. децембра 2020. године, радио је у Вишем суду у Београду на 

радном месту судијски помоћник у звању виши судијски сарадник. Почев од 15. децембра 

2020. године засновао је радни однос у Апелационом суду у Београду у звању виши 

судијски сарадник. Током свих година рада у суду, поступао је у грађанској материји. 

Завршио је мастер академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду 

одбранивши мастер рад на тему ,,Умањење опште животне активности и радне 

способности (појам, однос, разлике, судска пракса)”. 

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

се истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Борис 

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

Трећег основног суда у Београду. 

 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 Марјановић је положио испит за основне судове и 

остварио оцену пет. 
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Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Бориса Марјановића, судијског 

помоћника у Апелационом суду у Београду, за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

13. Владислава Милић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

 

Владислава Милић је рођена 19. јуна 1986. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду је завршила 16. новембра 2009. године. Правосудни испит је 

положила 28. јуна 2013. године. 

Приправнички стаж је обавила у адвокатском ортачком друштву ,,БДК“ у периоду од 

фебруара 2011. године до јуна 2011. године, адвокатској канцеларији у периоду од јуна 

2011. године до фебруара 2012. године и у Првом основном суду у Београду у периоду од 

фебруара 2012. године до маја 2013. године. Након положеног правосудног испита, 

засновала је радни однос дана 14. октобра 2013. године у Првом основном суду у Београду 

на одређено време на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник, а од 

13. јуна 2019. године засновала је радни однос на неодређено време. Од 1. фебруара 2020. 

године ради у Вишем суду у Београду на радном месту судијски помоћник у звању виши 

судијски сарадник. Током свих година рада у суду, поступала је у грађанској материји у 

парничном и извршном одељењу, где је обављала послове израде нацрта судских одлука, 

припреме и реферисања предмета, проучавање правних мишљења, правних ставова и 

судске праксе, рада са странкама и обављала друге послове по налогу судија. 

Учесник је бројних семинара и курсева. Завршила је мастер академске студије на 

Правном факултету Универзитета у Београду одбранивши мастер рад на тему ,,Начело 

саобразности код међународног документарног акредитива“. Од октобра 2011. године је 

студент докторских студија. Аутор је бројних научних радова. Говори енглески и руски 

језик  и 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 Вишег суда у Београду и седнице свих судија 

Апелационог суда у Београду, кандидат Владислава Милић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Трећег основног суда у Београду. 

 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 Владислава Милић је положила испит за основне судове и 

остварила оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Владиславе Милић, судијског 

помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

14. Иван Никићевић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

 

Иван Никићевић је рођен 6. октобра 1987. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 25. августа 2014. године. Правосудни испит је 

положио 28. фебруара 2017. године. 

Приправнички стаж је обавио у својству приправника волонтера у Првом основном 

суду у Београду у периоду од 19. септембра 2014. године до 19. септембра 2016. године. 

Након положеног приправничког стажа, дана 5. маја 2017. године засновао је радни однос 

на одређено време у Првом основном суду у Београду на радном месту судијски помоћник 

у звању судијски сарадник, а од 5. децембра 2018. године на неодређено време. Почев од 

1. априла 2019. године засновао је радни однос у Вишем суду у Београду на неодређено 

време на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник, а од 1. јануара 2020. 



14 

 

године у звању виши судијски сарадник. Током рада у суду обављао је послове израде 

нацрта судских одлука, проучавања и припреме предмета за суђења, проучавања заузетих 

правних ставова и остало. 

Учесник је студентске конференције у Бад Ураху (Република Немачка) на позив Савета 

Европе. Поседује сертификат Правосудне академије о поседовању знања из области 

примене Закона о заштити узбињивача. Говори енглески језик и познаје немачки језик и 

рад на рачунару. 

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

се истиче“. 

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

Апелационог суда у Београду, кандидат Иван Никићевић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Трећег основног суда у Београду. 

 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 Никићевић је положио испит за основне судове и остварио 

оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Ивана Никићевића, судијског 

помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

 

15. Марта Радошевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предлаже за избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

 

Марта Радошевић је рођена 16. марта 1988. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 9. априла 2014. године. Правосудни испит је 

положила 30. септембра 2016. године. 

Приправнички стаж је обавила у адвокатској канцеларији у периоду од априла 2014. 

године до новембра 2014. године, у Другом основном суду у Београду у периоду од 

новембра 2014. године до фебруара 2015. године, у адвокатској канцеларији у периоду од 

фебруара 2015. године до септембра 2015. године и у Привредном суду у Београду у 

периоду од септембра 2015. године до априла 2016. године. Правосудни испит је положила 

30. септембра 2016. године. 

Након положеног правосудног испита била је запослена као адвокатски приправник 

са положеним правосудним испитом у адвокатској канцеларији у периоду од 1. октобра 

2016. године до 15. марта 2017. године. Од 15. марта 2017. године до 15. марта 2018. године 

била је на стручном оспособљавању у Привредном суду у Београду. Од 1. априла 2018. 

године корисник је почетне обуке на Правосудној академији. У оквиру редовне обуке, 

практичан део обуке обавила је у парничном одељењу, кривичном одељењу, тужилаштву 

и прекршајном суду. По завршетку програма почетне обуке, успешно је положила 

завршни испит 1. јула 2020. године са завршном оценом 5. По положеном завршном 

испиту, ангажована је на додатној обуци у организацији Правосудне академије у  

грађанском одељењу Вишег суда у Београду, а од 4. јануара 2021. године распоређена је у 

грађанско одељење Апелационог суда у Београду. 

Учесник је бројних семинара и стручних скупова. Члан је уредништва и водитељ 

емисије ,,Глас правосуђа“, пројекта Алумни клуба Правосудне академије. Говори енглески 

и италијански језик, а служи се француским језиком. 

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 Марти Радошевић, као мерило стручности и оспособљености, узета је 

завршна оцена 5 на почетној обуци на Правосудној академији. 

 Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Марта Радошевић 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 27. октобра 2022. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марте Радошевић, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији, за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

16. Марија Симовић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, предлаже за 

избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

 

Марија Симовић је рођена 2. јула 1984. године у Ваљеву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 27. јануара 2009. године. Правосудни испит је 

положила 26. октобра 2011. године. 

Приправнички стаж је обавила у својству приправника волонтера у Првом 

општинском суду у Београду у периоду од 27. априла 2009. године до 31. децембра 2009. 

године и од 1. јануара 2010. године до 26. априла 2011. године у Првом основном суду у 

Београду. Након положеног правосудног испита, радила је као судијски сарадник – 

волонтер у Првом основном суду у Београду и Вишем суду у Панчеву. Дана 26. марта 

2012. године засновала је радни однос на одређено време у Првом основном суду у 

Београду на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник. У периоду од 1. 

новембра 2017. године до 10. децембра 2018. године била је запослена у канцеларији 

јавног бележника у којој је радила на пословима поверених од стране суда, на овери 

докумената и солемнизацији уговора. У периоду од 10. децембра 2018. године до 30. 

новембра 2019. године радила је у Првом основном суду у Београду на радном месту 

судијски помоћник у звању судијски сарадник, а од 1. децембра 2019. године у звању виши 

судијски сарадник. До 1. априла 2019. године радила у судској управи, одељењу за суђење 

у разумном року Првог основног суда у Београду. Од 10. маја 2021. године, ради у 

кривичном ванрасправном већу Вишег суда у Београду у звању виши судијски сарадник. 

Током свих година рада у суду, радила је у извршном одељењу, оставинском одељењу и 

кривичном ванрасправном већу. Говори енглески језик и познаје рад на рачунару. 

За остварене резултате рада у 2019. и 2020. 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 Марија Симовић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Трећег основног суда у Београду. 

 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 Симовић је положила испит за основне судове и остварио 

оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Марије Симовић, судијског 

помоћника у Вишем суду у Београду, за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

17. Владимир Селаковић, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду, 

предлаже за избор судије за Трећи основни суд у Београду. 

 

Владимир Селаковић је рођен 5. децембра 1988. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 15. фебруара 2015. године. Правосудни испит је 

положио 29. септембра 2017. године. 

Приправнички стаж је обавио у Трећем основном суду у Београду у периоду од 30. 

марта 2015. године до 20. марта 2017. године. Након положеног правосудног испита, у 

периоду од 2. октобра 2017. године до 31. марта 2018. године био је ангажован по основу 

уговора о стручном оспособљавању и усавршавању у кривичном одељењу Трећег 

основног суда у Београду. Дана 1. априла 2018. године засновао је радни однос на 
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одређено време у Трећем основном суду у Београду, а од 25. октобра 2019. године на 

неодређено време. Почев од 15. маја 2020. године ради као секретар суда у Трећем 

основном суду у Београду. Током рада у суду обављао је послове судијског помоћника у 

кривичном одељењу и кривичном ванрасправном већу. 

Учесник је бројних семинара и курсева. Током рада у Трећем основном суду у 

Београду похађао је обуке које се тичу етике и интегритета, поступања по информацијама 

од јавног значаја. Члан је Комисије за праћење програма решавања старих предмета, 

Комисије за праћење Финансијског управљања и контроле и Комисије за израду новог 

Плана интегритета. 

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

се истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Трећег основног суда у Београду и седнице свих 

судија Вишег суда у Београду, кандидат Владимир Селаковић испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије Трећег основног суда у Београду. 

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

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

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

остварио оцену пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 27. октобра 2022. године, донео је одлуку 

да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Владимира Селаковића, 

судијског помоћника у Трећем основном суду у Београду, за судију Трећег основног суда 

у Београду. 

 

 

 

 

 

 

 


