
 

П Р Е Д Л О Г 

На основу члана 71. 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) и члана 201. Пословника Народне скупштине Републике 

Србије („Службени гласник РС”, број 20/12 - пречишћени текст), 

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној ________________ 

2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА 

 

I 

 

1. Бира се за председника Основног суда у Ваљеву, Небојша Поповић, судија 

Основног суда у Ваљеву. 

  

2. Бира се за председника Основног суда у Зрењанину, Златоје Анкић, судија 

Основног суда у  Зрењанину. 

 

3. Бира се за председника Основног суда у Руми, Драгана Кличковић, судија 

Основног суда у Руми. 

 

4. Бира се за председника Прекршајног суда у Обреновцу, Сунчица Савић, судија 

Прекршајног суда у Обреновцу. 

 

5. Бира се за председника Прекршајног суда у Јагодини, Милева Шишмановић, 

судија Прекршајног суда у Јагодини. 

 

6. Бира се за председника Прекршајног суда у Зрењанину, Ружица Трипић, 

судија Прекршајног суда у Зрењанину. 

 

 

                                                              II 

 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е  

На основу члана 47., а у вези са чланом 80. 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), Високи савет судства је у  

„Службеном гласнику РС”, број 58/22 од 18. маја 2022. године и у дневном листу 

,,Политика” од 20. маја 2022. године, огласио избор председника за Основни суд у 
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Ваљеву, Основни суд у Зрењанину, Основни суд у Руми, Прекршајни суд у Обреновцу, 

Прекршајни суд у Јагодини и Прекршајни суд у Зрењанину. 

На оглас за избор председника суда за Основни суд у Ваљеву, пријаве је поднело 

четири кандидата из реда судија. На оглас за избор председника суда за Основни суд у 

Зрењанину, пријаву је поднео један кандидат из реда судија. На оглас за избор 

председника суда за Основни суд у Руми пријаву је поднело пет кандидата из реда 

судија. На оглас за избор председника суда за Прекршајни суд у Обреновцу, пријаву је 

поднео један кандидат из реда судија. На оглас за избор председника суда за 

Прекршајни суд у Јагодини пријаве је поднело четири кандидата из реда судија. На 

оглас за избор председника суда за Прекршајни суд у Зрењанину пријаву је поднео 

један кандидат из реда судија.  

Високи савет судства је способност кандидата за руковођење и организацију 

послова у суду утврдио на основу 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).  

На основу члана 11. 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, Високи савет судства, на седници одржаној 12. маја 2022. године, 

образовао је Комисију Високог савета судства у поступку избора председника за 

Основни суд у Ваљеву, Основни суд у Зрењанину, Основни суд у Руми, Прекршајни 

суд у Обреновцу, Прекршајни суд у Јагодини и Прекршајни суд у Зрењанину. 

           У поступку предлагања кандидата за председника суда узете су у обзир оцене 

рада кандидата. Комисија Високог савета судства је вредновала способност кандидата 

за руковођење и организацију послова у суду на основу програма рада и разговора са 

кандидатом. 

Чланови Комисије Високог савета судства , у складу са чланом 14. 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, вредновали су програм рада кандидата. 

Чланови Комисије Високог савета судства су, у складу са чланом 15. 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, обавили разговор са кандидатима за 

председнике суда и оценили одговоре кандидата на постављена питања. Након тога 

чланови Комисије Високог савета судства, у поступку предлагања кандидата за 

председника суда, одредили су завршну оцену и то на основу оцене програма рада и 

оцене са разговора. Комисија је, у поступку предлагања кандидата за председника суда, 

Високом савету судства доставила претходне листе кандидата за сваки суд.  

У складу са чланом 70. Закона о судијама и чланом 19. 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, Високи савет судства је прибавио 

мишљење о кандидатима од седнице свих судија суда за који се предлаже избор 

председника.  

На основу члана 13. алинеја 4. 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 70. Закона о 

судијама, Високи савет судства, на седници одржаној 17. новембра 2022. године, 
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утврдио је Предлог одлуке за избор председника суда и предложио Народној 

скупштини Републике Србије избор 6 кандидата,  тако што се: 

 

1. Небојша Поповић, судија Основног суда у Ваљеву, предлаже за избор 

председника Основног суда у Ваљеву. 

 

            Небојша Поповић рођен је 3. јула 1971. године у Ваљеву. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 17. марта 1997. године. Правосудни испит је 

положио 1. марта 2000. године. 

Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Ваљеву почев од 1. јула 

1997. године. Након положеног правосудног испита 1. марта 2000. године, наставио је 

да ради у истом суду у својству стручног сарадника, где је дао посебан допринос и 

ангажовање у раду одељења Земљишних књига. 

Изабран је за судију Општинског суда  у Ваљеву 27. децембра 2001. године, где 

је распоређен у кривично одељење, као председник другог кривичног већа Општинског 

суда у Ваљеву.   

Од 1. јануара 2010. године до данас обавља судијску функцију у Основном суду 

у Ваљеву. До октобра 2013. године поступао је као истражни судија, а затим као судија 

за претходни поступак и као првостепени судија у кривичном одељењу.    

        Учесник је већег броја семинара и обука у циљу унапређења знања носилаца 

правосудних функција у организацији Друштва судија Србије, Правосудне академије, 

ABA CEELI и семинара на иницијативу Београдског центра за људска права у чијем 

раду  је активно учествовао. Носилац је сертификата  у вези са посебним знањима из 

области права детета и кривичноправној заштити малолетних лица у циљу поступања у 

свим фазама поступка, против пунолетних учинилаца кривичних дела која су наведена 

у члану 150. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној 

заштити малолетних лица. Учесник је обуке за судије и тужиоце Основног и Вишег 

суда у Ваљеву у организацији Правосудне академије у Београду, у сарадњи са 

пројектом Европске уније на имплементацији новог Законика о кривичном поступку са 

акцентом на вештини испитивања, форензици доказа, прикупљању доказа и управањем 

поступком. Учесник је симинара у организацији Европске уније и Савета Европе у 

Београду, на тему ,,Независност правосуђа-развијање способности за ефикасно 

решавање ризика од непримереног утицаја и заштита судија од истих”. Учесник је 

обуке у организацији Правосудне академије у вези дисциплинске одговорности судија, 

на тему ,,Право и пракса дисциплинских органа”. Похађао је и завршио програм обуке 

предавача, у области спречавања непримерених утицаја на правосуђе. За потребе 

стручних скупова и семинара објавио је и неколико реферата и то: ,,Специфичности код 

притвора, Право на одбрану ex officio, лица којима је решењем одређен притвор, Бивши 

супружници као привилеговани сведоци код кривичног дела насиља у породици и 

Условни отпуст”. Служи се енглеским језиком, познаје рад на рачунару. 

           Према  мишљењу  седнице  свих  судија Основног суда у Ваљеву, Небојша 

Поповић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Ваљеву.  

           Рад кандидата Небојше Поповића  је одлуком Kомисије  Вишег суда у Ваљеву за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Основног суда у Ваљеву, Основног суда у Мионици и Основног суда у Убу, за период 

од 1. јула 2015. године до 30. јуна 2018. године, редовно вреднован оценом „изузетно 
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успешно обавља судијску функцију“ и за период од 1. јула 2018. године до 1. јула 2021. 

године, редовно вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.  

За кандидата Небојшу Поповића Комисија Високог савета судства у поступку 

предлагања кандидата за председника суда је утврдила завршну оцену 5 (просечна 

оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога, Комисија Високог савета 

судства је саставила претходну листу за 4 кандидата за председника Основног суда у 

Ваљеву, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и завршне оцене и исту је 

доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 17. новембра 2022. године, донео је 

одлуку да Небојшу Поповића, судију Основног суда у Ваљеву, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Ваљеву. 

 

2. Златоје Анкић, судија Основног суда у Зрењанину, предлаже за избор 

председника Основног суда у Зрењанину. 

 

         Златоје Анкић је рођен 10. фебруара 1967. године у Сакулама. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршио је 16. фебруара 1994. године. Првосудни испит је 

положио 28. маја 1996. године. 

         Након завршених студија приправнички стаж обавио је у Општинском суду у 

Зрењанину у периоду од 4. маја 1994. године до 27. маја 1996. године. Након положеног 

правосудног испита од 9. августа 1996. године засновао је радни однос на неодређено 

време у Општинском суду у Зрењанину на радном месту секретара суда, где је обављао 

послове у Судској управи.  

         За судију Општинског суда у Зрењанину изабран је 28. маја 1998. године и 

распоређен је у грађанско одељење, где је поступао у парничној и ванпарничној 

материји у оставинском поступку. Годишњим распоредом послова за 2001. годину 

именован је за заменика председника Општинског суда у Зрењанину са Одељењем у 

Сечњу. Поред  наведених материја, поступао је и у предметима ИПВ-И-ИВ, где је 

одлучивао о приговорима у извршним предметима. Од 2003. године распоређен је у 

грађанском одељењу где је поступао у предметима И и ИВ. Годишњим распоредом 

послова за 2006. годину именован је за заменика председника суда, портпарола суда и 

руководиоца извршног одељења Општинског суда у Зрењанину, а од 2009. године био 

је одређен и за поступање у предметима КВ већа.   

          Одлуком Високог савета судства изабран је на сталну судијску функцију у 

Основном суду у Зрењанину, са судским јединицама Нови Бечеј и Сечањ, на коју 

функцију је ступио 4. јануара 2010. године, где је распоређен у грађанско одељење и 

одређен за руководиоца извршног одељења, а од 2014. године и за председника 

извршног одељења.  

          Одлуком Народне скупштине Републике Србије изабран је на функцију 

председника Основног суда у Зрењанину 25. новембра 2014. године, на коју функцију 

је ступио 28. новембра 2014. године. Након истека мандата 28. новембра 2019. године 

постављен је за вршиоца функције председника Основног суда у Зрењанину коју 

функцију обавља до данас.  

         Учесник је стручних семинара и обука. Поседује сертификат ДФИД-а за ПР-

портпарола, сертификат Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање у 

погледу посебних знања из области права детета, уверење Аутономног женског центра 

у области заштите од насиља у породици, уверење Центра за медијацију-посредовање 

за медијатора. Решењем председника Општинског суда у Зрењанину од 9. јула 2009. 

године именован је за посредника и уписан у списак посредника. Поседује сертификат 
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у области извршног поступка у организацији ЈП „Службени гласник РС” и Правног 

факултета Универзитета у Београду. Као члан радног председништва учествовао је на 

катедри за имовину у оквиру ,,Копаоничке школе природног права”. Због квалитета 

рада и доприноса унапређењу судства дана 15. децембра 2015. године уручена му је 

награда ,,Капетан Миша Анастасијевић”. Познаје руски језик и рад на рачунару. 

          Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Зрењанину, Златоје Анкић 

добио је позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Зрењанину. 

           Рад кандидата Златоја Анкића је одлуком Kомисије Вишег суда у Зрењанину за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Бечеју, Основног суда у Зрењанину и Основног суда у Кикинди, за 

период од 1. јула 2018. године до 13. марта 2020. године, ванредно вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију председника суда” и за 

период од 14. марта 2020. године до 18. маја 2022. године, ванредно вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију председника суда” .  

           За кандидата Златоја Анкића Комисија Високог савета судства је утврдила 

завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцене са разговора). Након тога 

Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Зрењанину, на којој је једини кандидат Златоје Анкић, 

његова завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

 Високи савет судства, на седници одржној 17. новембра 2022. године, донео је 

одлуку да Златоја Анкића, судију Основног суда у Зрењанину, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Зрењанину.    

 

3. Драгана Кличковић, судија Основног суда у Руми, предлаже за избор 

председника Основног суда у Руми.  

 

Драгана Кличковић је рођена 18. септембра 1966. године у Руми. Правни 

факултет Универзитета у Новом Саду завршила је 1. септембра 1992. године. 

Правосудни испит је положила 30. октобра 1995. године. 

 Приправнички стаж обавила је као адвокатски приправник у адвокатској 

канцеларији у Руми у периоду од 9. септембра 1992. године до 29. октобра 1995. 

године. Након положеног правосудног испита од 31. октобра 1995. године засновала је 

радни однос у Општинском суду у Руми на радном месту судијског сарадника, где је 

распоређена у ванпарничној материји, а затим у истрази до 8. новембра 1999. године.  

 Изабрана је на сталну судијску функцију 9. новембра 1999. године у 

Општинском суду у Руми, где је распоређена у грађанској материји, у којој је 

поступала до 2006. године када је распоређена у кривично одељење суда на сопствену 

иницијативу. 

 Почев од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2013. године, обављала је 

судијску функцију у Основном суду у Сремској Митровици. Почев од 2013. године 

поново је распоређена у грађанској материји, када је обављала и послове сачињавања 

јавнобележничких записа односно солемнизације. 

  Од 1. јануара 2014. године обавља судијску функцију у Основном суду у Руми, 

где је распоређена у грађанској материји. 

  Почев од 24. децембра 2021. године, до данас обавља послове вршиоца 

функције председника Основног суда у Руми.  
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           Носилац је сертификата о стеченим посебним знањима из области права детета, 

кривичноправној заштити малолетних лица и преступништва младих. Служи се руским 

језиком, познаје рад на рачунару. 

Према  мишљењу  седнице свих  судија Основног суда у Руми, Драгана 

Кличковић је добила позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Руми. 

Рад кандидата Драгане Кличковић је одлуком Kомисије Вишег суда у Сремској 

Митровици за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, Основног 

суда у Старој Пазови и Основног суда у Шиду, за период од 1. јула 2015. године до 30. 

јуна 2018. године, редовно вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију”, за период од 1. јула 2018. године до 13. јуна. 2020. године, ванредно  

вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и за период од 14. 

јуна 2020. године до 18. маја 2022. године, ванредно  вреднован  оценом „изузетно 

успешно обавља судијску функцију”. 

За кандидата Драгану Кличковић  Комисија Високог савета судства у поступку 

предлагања кандидата за председника суда је утврдила завршну оцену 5 (просечна 

оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога, Комисија Високог савета 

судства је саставила претходну листу за пет кандидата за председника Основног суда у 

Руми, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и завршне оцене и исту је 

доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 17. новембра 2022. године, донео је 

одлуку да Драгану Кличковић, судију Основног суда у Руми, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Основног суда у Руми. 

 

4. Савић Сунчица, судија Прекршајног суда у Обреновцу, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Обреновцу. 

 

 Сунчица Савић је рођена 16. октобра 1962. године у Београду. Правни факултет 

Универзитета у Београду је завршила 27. јануара 1987. године. Правосудни испит је 

положила 26. марта 1991. године.  

Након завршених студија приправнички стаж у период од 1. марта 1988. године 

до 26. марта 1991. године обавила је у Установи културе, образовања и издаваштва 

„Владимир Дујић”, на радним местима приправник и правни референт. Након 

положеног правосудног испита наставила је да ради у Установи културе, образовања и 

издаваштва „Владимир Дујић”, на радном месту шефа правне службе и руководилац 

службе за опште и заједничке послове, где је обављала послове израде уговора, 

нормативних аката, заступања пред судовима и другим државним органима, као и 

послове организације и руковођење службом.  

 Именована је за судију Градског судије за прекршаје града Београда 1. априла 

1999. године, одељење Стари Град. Од 2000. до 2003. године радила је у одељењу 

Дежурне службе Градског судије за прекршаје у Београду. Од 2003. до 2008. године 

радила је у одељењу Чукарица. Од 2008. године радила је у одељењу Дежурне службе 

Градског судије за прекршаје у Београду. Од 2008. до 2009. године била је руководилац 

Одељења за безбедност саобраћаја Градског судије за прекршаје у Београду. 

На предлог Високог савета судства изабрана је од стране Народне скупштине 

Републике Србије за судију Прекршајног суда у Београду, на трогодишњи мандат, 

почев од 1. јануара 2010. године, где је распорђена у Одељење за поступање по хитним 
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предметима. Ступила је на сталну судијску функцију у Прекршајном суду у Београду 2. 

јануара 2013. године. Поступала је у разноврсним прекршајним предметима (саобраћај, 

унутрашња контрола, јавни ред и мир, инспекције: комунална, радна, заштита животне 

средине и др.,спортске приредбе, странци, окупљања).    

Одлуком Високог савета судства 15. децембар 2017. године упућена је на рад у 

Прекршајни суд у Обреновцу, ради поступања у раду Већа од троје судија за 

одлучивање по приговору на решење о извршењу у прекршајном поступку. Одлуком 

Високог савета судства од 11. децембра 2018. године, премештена је у Прекршајни суд 

у Обреновцу, почев од 1. јануара 2019. године.  

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 15. јуна 2018. године, 

изабрана је за председника Прекршајног суда у Обреновцу, на коју функцију је ступила 

2. јула 2018. године.  

Након истека мандата почев од 16. јуна 2022. године, постављена је за вршиоца 

функције председника Прекршајног суда у Обреновцу. 

 Од 2019. године, представник је Перкршајног апелационог суда и прекршајних 

судова за Стручну радну групу за унапређење рада и ефикасности саобраћајне полиције 

и прекршајних судова у оквиру Тела за координацију послова безбедности саобраћаја 

на путевима, образованог од стране Владе Републике Србије.      

Поседује више сертификата и уверења о учествовању на разним обукама и 

семинарима. Координатор је више пројеката који се односе на едукацију судија за 

прекршаје и њихових сарадника у Републици Србији, предавач је на више пројеката, 

учесник је у радним групама за израду закона, објавила је више стручних радова, 

учествовала је на домаћим и међународним стручним скуповима и конференцијама. 

Похађала је велики број обука из области дисциплинске одговорности судија, судијске 

етике, прекршајног права, насиља у породици, корупције и друго. Поседује сертификат 

о специјализованој обуци на основу Закона о спречавању насиља у породици, као и 

посебним знањима из области малолетних учиниоца кривичних дела и 

кривичноправној заштити малолетних лица, сертификат Агенције за спречавање 

корупције о завршеној обуци ,,Етика и интегритет”. Говори руски и енглески језик, 

познаје рад на рачунару. 

Према  мишљењу  седнице  свих  судија Прекршајног суда у Обреновцу, 

Сунчица Савић је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног 

суда у Обреновцу.  

         Рад кандидата Сунчице Савић је одлуком Комисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, Прекршајног 

суда у Вршцу, Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда у Младеновцу, 

Прекршајног суда у Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву и Прекршајног суда у 

Смедереву, за период од 1. јула 2015. године до 22. новембра 2017. године, ванредно 

вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”, за период од 23. 

новембра  2017. године до 23. новембра 2020. године, редовно вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију”, за период од 2. јула 2018. године до 23. 

новембар 2020. године, редовно вреднован оценом „изузетно успешно обавља функцију 

председника суда” и за период од 24. новембра  2020. године до 18. маја 2022. године, 

ванредно вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију 

председника суда”. 

         За кандидата Сунчицу Савић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцене са разговора). Након 



 8 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу на којој је једини 

кандидат за председника Прекршајног суда у Обреновцу, предложена Сунчица Савић, 

оцена њеног рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства је на седници одржној 17. новембра 2022. године, донео 

одлуку да Сунчицу Савић, судију Прекршајног суда  у Обреновцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у 

Обреновцу.       

 

5. Милева Шишмановић, судија Прекршајног суда у Јагодини, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Јагодини. 

 

Милева Шишмановић је рођена 30. октобра 1965. године у Ћуприји. Правни 

факултет Универзитета у Крагујевцу завршила је 31. јануара 1991. године. Правосудни 

испит положила је 23. децембра 1996. године. 

Након завршених студија приправнички стаж обавила је у ,,Економско-

трговинској школи” у Параћину, где је засновала ради однос као дипломирани правник, 

на радном месту секретара школе у периоду од 1. октобра 1991. године до 22. децембра 

1996. године. Након положеног правосудног испита наставила је да ради у наведеној 

школи на радном месту секретара школе до 30. септембра 1998. године.  

Именована је за судију за прекршаје у Општинском органу за прекршаје у 

Јагодини 1. октобра 1998. године. Одлуком старешине Општинског органа за прекршаје 

у Јагодини, обављала је послове овлашћеног заменика старешине Општинског органа 

за прекршаје у Јагодини, почев од  1. јануара 2006. године до 4. априла 2008. године. 

Решењем председника Већа за прекршаје у Крагујевцу, била је упућена на рад у 

Општински орган за прекршаје у Рековцу, почев од 6. новембра 2006. године до 6. маја 

2007. године. У наведеном периоду упоредо је радила и као прекршајни судија у 

Јагдини, где је ажурно решавала прилив предмета.  

 Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 29. децембра 2009. године, 

изабрана је за судију Прекршајног суда у Јагодини, на трогодишњи мандат, на коју 

функцију је ступила 1. јануара 2010. године. 

 Одлуком Високог савета судства од 28. децембра 2012. године, изабрана је на 

сталну судијску функцију у Прекршајном суду у Јагодини где до данас обавља судијску 

функцију. Почев од 21. марта 2016. године одлуком председника суда именована је за 

руководиоца судске праксе у Прекршајном суду у Јагодини, који посао обавља до 

данас. У свом досадашњем раду поступала је у предметима из свих правних области 

које су у надлежности прекршајног суда (јавни ред и мир, саобраћај, порези, царине, 

буџет, извршења, пружање правне помоћи, хитни предмети) и председник је Комисије 

за поступање по приговорима на ИПР решење.      

Учесник је великог броја семинара, едукација и обука из области прекршајног 

права. Члан је Удружења прекршајних судија Републике Србије и била је учесник 

скоро свих редовних годишњих семинара, у организацији Удружења. Учесник је 

стручне радионице ,,Примена начела некажњавања жртава трговине људима”, у 

организацији ОЕБС-а. Учесник је обука судија на тему ,,Професионална етика у 

превенцији и борби против корупције”, и ,,Дисциплинска одговорност судија” у 

организацији Правосудне академије. Учесник је обуке у организацији USAID-a на тему 
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,,Прекршаји у области јавних набавки”. Поседује сертификат о специјализованој обуци 

према програму Правосудне академије у складу са чланом 28. став 1. и 2. Закона о 

спречавању насиља у породици. Говори енглески језик и одлично познаје рад на 

рачунару.   

           Према  мишљењу  седнице  свих  судија Прекршајног суда у Јагодини, Милева 

Шишмановић је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног 

суда у Јагодини .  

           Рад кандидата Милеве Шишмановић је одлуком Kомисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем 

Милановцу, Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, 

Прекршајног суда у Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у 

Новом Пазару, Прекршајног суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, 

Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног суда у Пријепољу, Прекршајног суда у 

Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног суда у Трстенику, Прекршајног суда 

у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу, за период од 1. јула 2015. године до 23. фебруара 

2018. године, редовно вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију”, за период од 24. фебруара 2018. године до 29. новембра 2019. године, 

ванредно вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и за период 

од 30. новембра 2019. године до 18. маја 2022. године, ванредно вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију”.  

За кандидата Милеву Шишмановић Комисија Високог савета судства у поступку 

предлагања кандидата за председника суда је утврдила завршну оцену 5 (просечна 

оцена програма рада и оцена са разговора). Након тога, Комисија Високог савета 

судства је саставила претходну листу за четири кандидата за председника Прекршајног 

суда у Јагодини, у којој су наведена имена кандидата, оцене рада и завршне оцене и 

исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 17. новембра 2022. године, донео је 

одлуку да Милеву Шишмановић, судију Прекршајног суда у Јагодини, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда 

у Јагодини. 

 

6. Ружица Трипић, судија Прекршајног суда у Зрењанину, предлаже за избор 

председника Прекршајног суда у Зрењанину. 

 

Ружица Трипић је рођена 9. јула 1961. године у Александровцу. Правни 

факултет Универзитета у Новом Саду завршила је 26. новембра 1985. године. 

Правосудни испит је положила 17. јануара 1998. године. 

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Зрењанину у периоду од 1. 

марта 1989. године до 28. фебруара 1991. године и у периоду од 20. маја 1991. године 

до 8. јула 1991. године. У период од 9. јула 1991. године до 31. децембра 1995. године 

радила је у Секретаријату за урбанизам, стамбене и комуналне делатности СО 

Зрењанин.  Од  1. јануара 1996. године до 16. јануара 1998. године, засновала је радни 

однос као стручни сарадник у Општинској управи у Зрењанину, а након положеног 

правосудног испита 17. јануара 1998. године, као самостални стручни сарадник у 

Општинској управи у Зрењанину, где је обављала велики број послова у Секретаријату 

за урбанизам, стамбене и комуналне делатности СО Зрењанин, Секретаријату за 
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привреду, Нормативној служби скупштине, као и послове секретара за представке и  

жалбе.     

Именована је за судију за прекршаје у Општинском органу за прекршаје у 

Зрењанину 14. марта 2003. године, где је радила до 31. децембра 2009. године. 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 29. децембра 2009. године, 

изабрана је за судију Прекршајног суда у Зрењанину, на трогодишњи мандат, на коју 

функцију је ступила 1. јануара 2010. године. 

Одлуком Високог савета судства од 28. децембра 2012. године, изабрана је на 

сталну судијску функцију у Прекршајном суду у Зрењанину.  

            Одлуком председника Прекршајног апелационог суда од 23. јула 2021. године 

постављена је за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Зрењанину, које 

послове обавља до данас. 

Током рада поступала је у свим материјама из надлежности прекршајних судова. У 

период од 1. јануара 2014. године поступала је као једини судија у малолетничким 

предметима и у предметима насиља у породици, јер је стекла потребне сертификате и 

обуке у овој материји, док тренутно поступа у свим материјама прекршајног суда као и 

у поступку за заштиту права на суђење у разумном року. 

      Учесник је бројних стручних семинара и обука из области правосуђа (Примена 

пореских прекршаја, Примена нових одредби у Закону о прекршају, Нова решења за 

унапређење ефикасности прекршајног поступка, Поступање са малолетницима у 

прекршајном поступку, Организовање конференције случаја за заштиту од насиља у 

породици и координирана акција локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља 

у породици, Примена Закона о заштити узбуњивача, Примена Закона о инспекцијском 

надзору, Примена Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Примена Закона о 

јавном реду и миру, Примена Закона о заштити и унапређењу животне средине). 

Присуствовала је многобројним радионицама за борбу против породичног насиља и 

била је представник ,,Зрењанинског модела” и члан тима Институционалне заштите од 

насиља у породици и партнерским односима на локалном нивоу и присуствовала свим 

годишњим конференцијама ,,|Живот без насиља” које је организовао Покрајински 

омбудсман. Присуствовала је састанцима и дебати о нацрту Закона о Агенцији за борбу 

против корупције и мултисекторске сарадње у заштити  жена од насиља. Поседује 

сертификат о завршеној обуци за предаваче из области етике и интегритета у јавном 

сектору као и лиценцу за поступање у предметима са малолетницима. Познаје руски 

језик и рад на рачунару.   

         Према  мишљењу  седнице  свих  судија Прекршајног суда у Зрењанину, Ружица 

Трипић је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Зрењанину .  

         Рад кандидата Ружице Трипић је одлуком Комисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника  Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, 

Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у 

Новом Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у 

Сомбору, Прекршајног суда у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, 

Прекршајног суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу, за период од 1. јула 2015. 

године до 30. јуна 2018. године, редовно вреднован оценом „изузетно успешно обавља 
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судијску функцију” и за период од 1. јула 2018. године до 1. јула 2021. године, редовно 

вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”.  

За кандидата  Ружицу Трипић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу на којој је једини 

кандидат за председника Прекршајног суда у Зрењанину, Ружица Трипић, оцена њеног 

рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржаној 17. новембра 2022. године, донео је 

одлуку да Ружицу Трипић, судију Прекршајног суда у Зрењанину, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у 

Зрењанину. 

 

 


