
 

ЗА СЕЋАЊЕ НА СУДИЈУ МАРИЈАНУ ЂОРЂЕВИЋ 

 

Поводом смрти наше уважене колегинице судије Маријане Ђорђевић дајемо 

кратак преглед њене биографије, у жељи да и на овај начин сачувамо успомену на њу: 

Судија Маријана Ђорђевић рођена је 25. фебруара 1954. године у Крагујевцу. 

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу је завршила 1977. године, а правосудни 

испит је положила 1992. године.  

У периоду од 15. 12. 1977. године до 9. 7. 1993. године радила је у Заводу 

„Црвена застава“ у Крагујевцу, а од 10. 7. 1993. до 7. 6. 1998. године у Секретаријату 

за урбанизам, стамбено-комуналну делатност и имовинске послове у Крагујевцу. За 

судију Привредног суда у Крагујевцу именована је 8. 6. 1998. године и судијску 

функцију у Привредном суду у Крагујевцу обављала је до 31. 12. 2009. године, а у 

истом суду је у периоду од априла 2006. године до 31. 12. 2009. године обављала 

функцију председника Трговинског суда. У периоду од 1. 6. 2010. године до 28. 7. 

2010. године радила је у Високој техничкој школи струковних студија у Крагујевцу. 

За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је Одлуком Високог савета 

судства 23. 7. 2010. године и од ступања на рад 29. 7. 2010. године судија Маријана 

Ђорђевић своју функцију је вршила у Одељењу за радне спорове овог суда и истицала 

се веома добрим резултатима рада. 

Судија Маријана Ђорђевић је била веома скромна, вредна и истрајна у раду. 

Међу колегама, а посебно млађим сарадницима, била је узор који ваља следити. 

Никада није изгубила осећај за човека и правду, није трпела непоштење и није волела 

нерад. Као изузетна особа уживала је углед и поштовање свих својих колега као и 

запослених. 

Услед изненадне смрти судије Маријане Ђорђевић, у Апелационом суду у 

Крагујевцу биће одржана комеморација дана 10. априла 2012. године са почетком у 

10,00 часова на којој ћемо се опростити од драге колегинице судије Маријане 

Ђорђевић која ће заувек остати у нашем сећању. 

 

 


