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Одлуком са седнице колегијума судија Вишег суда у Панчеву, 

која је одржана дана 02.фебруара 2011.године поводом 

предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства 

из реда судија предложена сам за изборног члана Високог савета 

судства из реда судија. 

 

У складу са упутством за спровођење поступка предлагања 

кандидата дајем о себи следеће личне и професионалне податке: 

 

Рођена сам у Панчеву 01.маја 1955.године. Завршјила сам 

Основну школу „Ђура Јакшић“ и Гимназију „Урош Предић“ у 

Панчева. На Правни факултет Универизтета у Београду уписала 

сам се школске 1974/75 године где сам дипломирала јануара 

1980.године.  

 

Закључила сам брак 06.новембра 1976.године. 1977.године родила 

сам старије дете, а млађе 1981.године. 

 

Живим у Панчеву са супругом и ћерком у заједничком 

домаћинству. 

 

Након дипломирања од априла месеца 1980.године обављала сам на 

одређено време послове у Дунав осигурању у Панчеву и радила 

нормативну делатност на замени одсутног радника. Након мог 

порођаја и породиљског боловања засновала сам радни однос као 

приправник у Вишем суду Панчево 15.јуна 1982.године, а 

правосудни испит положила сам 15.јуна 1983.године са оценом 

врло добар.  

 

После полагања правосудног испита радила сам као стручни 

сарадник у Вишем суду у Панчеву, највише у кривичној материји, 

другостепеној („Кж“ предмети), привредним предметима и 

истражним радњама („ПК“ предмети) и изради одлука у 

другостепеној грађанској материји („Гж“ премети) највише у то 

време у породичној материји. Као стручни сарадник радила сам 

све до  почетка 1986.године,  јер сам 15.фебруара 1986.године 

изабрана за судију Општинског суда Алибунар. У том сам суду 

била распоређена да судим предмете из грађанске материје (П 

предмете), а судила сам и неколико кривичних предмета (у 

поступцима када је предмет одлуком другостепеног суда дат у 

рад другом судији). 

 

Децембра 1992.године прешла сам на рад у Општински суд 

Панчево. Распоређена сам да судим предмете из грађанска 

материја („П“ и „П1“ предмети), а након што сам добила 

сертификат да судим предмете у породичној материји, судила сам 

и те предмете. 

 

Више година сам била председник грађанског одељења и портпарол 

Општинског суда у Панчеву, јер имам сертификат и положен испит 

за односе са јавношћу. 
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Јануара 2010.године изабрана сам за судију  Вишег суда Панчево 

и именована за вршиоца функције председника суда. Као поред 

обавеза које сам имала вршећи ту функцију поступам у 

предметима грађанске материја („П“ и „П2“ предметима) и у 

другостепеној грађанској материји („Гж“ и „Гж1“ предмети) који 

су у надлежности овог суда. 

 

 Кандидат за изборног члана 

    ВСС из реда судија 

 

      Весна Вуковић 


