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Радна биографија 
 

ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Данијела Иванишевић 
 

  Димитрија Туцовића 5, 26000  Панчево (Србија) 

  +381 61 2349580     +381 649981166 

 danijelaivanisevic.di@gmail.com

 Skype dacaiv2810 

 

РАДНО ИСКУСТВО 

 
05/10/2017–31/12/2017 помоћник јавног извршитеља 

Јавни извршитељ Далибор Лазић, Панчево (Србија) 

- израда правних аката у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу 

- рад са странкама 

 
15/01/2013–30/11/2015 судијски приправник- волонтер 

Виши суд у Новом Саду, Нови Сад (Србија) 

- рад у истражном, одељењу за малолетничку делинквенцију као и Ванпретресном кривичном 
већу Вишег суда 
- израда нацрта свих судских одлука у складу са законом, решења о спровођењу истраге, 
одлука о изрицању кривичних санкција малолетним учиниоцима кривичних дела, 
другостепених кривичних пресуда и др. 
- помагање приликом саслушања 
- присуствовање увиђајима 

 
15/01/2013–30/11/2015 судијски приправник- волонтер 

Основни суд у Новом Саду, Нови Сад (Србија) 

- рад на кривичном, парничном, ванпарничном и извршном одељењу Основног суда 

- израда нацрта првостепених кривичних и парничних пресуда, закључака, решења и др. 
- помагање у административним пословима 

 
ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКЕ 

 
2016 Правосудни испит 

 
2004–2012 дипломирани правник 

Правни факултет Универзитет у Новом Саду, Нови Сад (Србија) 

 

2000–2004  
Гимназија Доситеј Обрадовић, Бачка Топола (Србија) 

 
 

ЛИЧНЕ ВЕШТИНЕ 

 
Матерњи језик/ци 

 

 
српски 

    

Страни језик/ци   ГОВОР ПИСАЊЕ 

 Слушање Читање Усмена интеракција Усмено изражавање 

енглески C2 C2 C1 C1 C1 

шпански C1 C1 C1 C1 B1 
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немачки B1 B1 B1 B1 B1 
 

 

Комуникационе вештине - одличне комуникационе вештине 

 

Организационе / управљачке 
вештине 

- добре организационе вештине стечене кроз рад у Ванпретресном кривичном већу Вишег суда 
обзиром на потребу обављања више различитих послова истовремено, рад под кратким 
роковима и велики обим посла 
- такође кроз рад код Јавног извршитеља као једини правник, обављање пре свега 
правних послова али и административних, организујући посао уз одличне резултате 

 
 

Дигиталне компетенције 
 

Обрада 
информација 

 
Комуникација 

Стварање 
садржаја 

 
Безбедност 

Решавање 
проблема 

Самостална 
употреба 

Самостална 
употреба 

 
Основна употреба 

 
Основна употреба 

 

 

- добро владање Office пакетом 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Препоруке - препоруке судија 

Биљане Делић- председнице Ванпретресног кривичног већа Вишег суда у Новом Саду 

Татјане Ђурашковић- члана Ванпретресног кривичног већа Вишег суда у Новом Саду 

Саве Ђурђића- сада члана Високог савета судства у Београду 
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