СНЕЖАНА БЈЕЛОГРЛИЋ
судија и вршилац функције председника Основног суда у Ивањици
ЛИЧНА БИОГРАФИЈА
Рођена 6.1.1968. године у Зеници, БиХ.
Средњу Управну школу завршила у Зеници 1986. године.
Студирала и дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 12.4.1995.
године.
Од 1995. године живим у Ивањици.
Удата, мајка двоје деце.
РАДНА БИОГРАФИЈА
Од 3.11.1995. године до 16.6.1998. године судијски приправник у Општинском суду у
Ивањици.
Од 16.6.1998. године до 18.11.1998. године стручни сарадник у Општинском суду у
Ивањици.
Дана 18.11.1998. године изабрана сам за судију Општинског суда у Ивањици.
Од 1.1.2010. године на судијској функцији у Основном суду у Пожеги.
Од 1.1.2014. године на судијској функцији у Основном суду у Ивањици.
Одлуком Виског савета судства од 12.12.2013. године постављена за вршиоца функције
председника Основног суда у Ивањици почев од 1.1.2014. године.
Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23.5.2014. године изабрана за
председника Основног суда у Ивањици.
Одлуком Комисије Вишег суда у Чачку за спровођење вредновања и утврђивања оцене
рада судија и председника судова од 17.12.2018. године утврђена ми је оцена рада за
период од 1.7.2015. године до 30.6.2018. године „изузетно успешно обавља судијску
функцију“ и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“.
Од избора на судијску функцију поступала у предметима из грађанско-правне области:
парничним и ванпарничним, у предметима из области породичних односа, радним
споровима, у извршним предметима, била председник грађанског одељења, обављала и
послове дежурног истражног судије и била председник Ипв већа и председник Кв већа.
Сада поступам у предметима из области заштите права на суђење у разумном року,
ванпарничним предметима, предметима издавања платних налога, пружања правне
помоћи, извршења кривичних санкција и као судија за претходни поступак.
Поседујем сертификат из области суђења у породичним односима од 1.7.2006. године и
сертификат о поседовању посебних знања из области примене Закона о заштити
узбуњивача од 24.10.2015. године.
Члан сам Друштва судија Србије од 2000. године.
Од новембра 2011. године председник Одељења Друштва судија Србије у Ужицу.
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У периоду од 2012 – 2016. године заменик председника Упрвног одбора Друштва, а од
јула 2016. године председник Управног одбора Друштва судија Србије.
Учесник сам бројних семинара, округлих столова, радионица и радних група у
организацији Друштва судија Србије или као представник Друштва судија Србије, а у
организацији истих од стране Министарства правде, Врховног касационог суда и
других организација које се баве владавином права и правосуђем:
- „Суђење у демократским друштвима“, Праг 2001. године;
- Стратешко планирање 2008. године, у организацији Друштва судија Србије
- О вредновању рада судија, етици и (не)уставности реизбора, у 2008. и 2009. години
- „Системски предуслови за сузбијање корупције“ , Београд, Аеро клуб, 29.6.2012.
године;
- Члан радне групе Министарства правде РС за измене и допуне Закона о судијама и
Закона о изменама и допунама закона о седиштима и подручјима судова и јавних
тужилаштва – септембар и октобар 2012. године
- Учесник дводневне међународне радионице у организацији Друштва судија Србије,
Удружења тужилаца Србије, Министарства правде РС и Франсуске амбасаде под
називом „ Квалитет правосуђа у Србији“, 28. и 29.11.2012. године;
- Организатор и учесник округлог стола на тему „Правосуђе у борби против
корупције“ у оквиру пројекта „Транспарентност Србије“, Друштва судија Србије и
Норвешке амбасаде – „Процесуирање коруптивних кривичних дела и прекршаја –
анализа законског оквира и пракса поступања“ у Ивањици, 25.1.2012. године;
- Панелиста на округлом столу „Европско-демократски стандарди у правосуђу“,
Ивањица, хотел „Парк“, 12.4.2013. године;
- Аутор реферата „Мере системског приступа за унапређење квалитета судства вредновање рада судија“ и панелиста на округлом столу под називом „Вредновање
рада судија“ у организацији Врховног касационог суда у Врњачкој Бањи 8.10.2013.
године;
- Члан Радне групе Министарства правде за дефинисање положаја судијских и
тужилачких помоћника
- Аутор реферата Узроци настанка неуједначне примене права – Обука судија и
услови рада, септембар 2016. године
- Панелиста на округлом столу „Демократски до уставне реформе“ у организацији
Фондације центар за демократију, Фондације за отворено друштво, YUCOM и
Београдски центар за људска права, Београд, хотел Метропол, 31. октобар 2017.
године
- Представник Друштва судија на јавној расправи поводом радног текста амандмана
на Устав Републике Србије, Крагујевац, хотел Шумарице, 5.2.2018. године
- Учесник и модератор на међународној конференцији под називом „Међународни
стандарди и правосуђе Републике Србије“ , Београд, хотел Хајат, 9.6.2018. године
- Учесник округлог стола у организацији Министарства правде у вези са радним
текстом предлога Амандмана на Устав Републике Србије у делу који се односи на
правосуђе, Београд, хотел Метропол, 18.9.2018. године
- Коаутор публикација Друштва судија Србије „однс судова и јавности“ и
„Формирање будућих судија“
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