
Одлуком Високог савета судства од 02.10.2013. године судија Вишег суда у Чачку, 

Ацо Вучићевић, судија Вишег суда у Крагујевцу, Марија Петковић и судије 

Основног суда у Крагујевцу, Жарко Стевановић и Радмила Николић, изабрани су за 

судије Апелационог суда у Крагујевцу. На седници свих судија Апелационог суда у 

Крагујевцу одржаној дана 20.11.2013. године, новоизабране судије Апелационог 

суда у Крагујевцу ступиле су на дужност. Изменом Годишњег распореда послова 

Апелационог суда у Крагујевцу за 2013. годину, судија Ацо Вучићевић је 

распоређен у грађанско одељење, судија Жарко Стевановић у кривично одељење, а 

судије Радмила Николић и Марија Петрковић у одељење за радне спорове.  

 

Судија Ацо Вучићевић је до избора за судију Апелационог суда у Крагујевцу, 

обављао судијску функцију у Вишем суду у Чачку. Иначе, судија Ацо Вучићевић 

судијску функцију обавља од 1982. године, када је изабран за судију Општинског 

суда у Чачку, а 2005. године је изабран за судију Окружног суда у Чачку. Од 

01.01.2010. године изабран је на сталну судијску функцију у Вишем суду у Чачку, 

где је од јануара 2010. године обављао и функцију в.ф. председника тог суда и то 

до марта 2013. године. Поступао је у првом степену у парничним и ванпарничним 

предметима и предметима рехабилитације, био је председник другостепеног већа у 

грађанској материји и председник ванрапсравног кривичног већа.  

 

Судија Марија Петковић је до избора за судију Апелационог суда у Крагујевцу, 

обављала судијску функцију у Вишем суду у Крагујевцу. Пре тога била је судија 

Општинског суда у Крагујевцу и то од 2003. године, када је и изабрана за судију 

тог суда, где је поступала у извршној материји. Од 01.01.2010. године изабрана је 

за сталну судијску функцију у Виши суд у Крагујевцу, где је поступала у 

грађанској материји.  

 

Судија Жарко Стевановић је до избора за судију Апелационог суда у Крагујевцу 

судијску функцију обављао у Основном суду у Крагујевцу. Иначе, судијску 

дужност судија Жарко Стевановић обавља од 1989. године, када је изабран за 

судију Општинског суда у Крагујевцу. Поступао је у кривичном одељењу као члан 

већа и као истражни судија. У периоду од 2000. године до децембра 2009. године 

обављао је дужност председника Општинског суда у Крагујевцу. Од 01.01.2010. 

године изабран је на сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу где је 

поступао у кривичном одељењу.   

 

Судија Радмила Николић је до избора за судију Апелационог суда у Крагујевцу 

судијску функцију обављала у Основном суду у Крагујевцу. Судијску дужност 

судија Радмила Николић обавља од 1997. године, када је изабрана за судију 

Општинског суда у Крагујевцу, где је поступала у парничној материји до 2007. 

године, након чега је распоређена у ванпарничну материју. У периоду од 2003. 

године до 2010. године била је заменик предсеника Општинског суда у Крагујевцу 

а од 01.01.2010. године изабрана је на сталну судијску функцију Основног суда у 

Крагујевцу. У овом суду је од 2011. године до избора за судију Апелационог суда у 

Крагујевцу била руководилац судске праксе грађанског одељења Основног суда у 

Крагујевцу.      

 


