
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Рођена 1965. године, у постојбини славног Карађорђа и српској престоници 

вина, Тополи.  
 

Мајка, Румена Чејовић, пасионирани љубитељ српске историје и економиста, 

рођена 1938. године. 
 

Отац, Никола Чејовић, увек посвећен учењу и дубоком промишљању човекове 

сврхе, по струци машински инжењер, 1937-1987. године. 
 

Прву крагујевачку гимназију завршила дубоко посвећена егзактним и 

природним наукама, као врстан математичар и заљубљеник у друштвене науке и 

стране језике.  
 

Правни факултет у Крагујевцу завршила 1995. године, обогаћена као човек и 

интелектуалац. Кроз изучавање правне науке стекла животни склад. Његов темељ чине 

љубав према математици, уметности, дисциплини, логици и креативности. Данас, 

поклоник филозофије права, посебно естетике права. 
 

Супруг Живомир Вељовић, преминуо 2019. године. 
 

 

 

Имам четворо деце која су најлепши доказ моје љубави према животу и умећу 

исправног и одговорног поступања.  

Кћи Дубравка, рођена 1987. године. Директорка сектора људских ресурса у 

компанији Алфатехникс, регионалном лидеру и стратешком партнеру реномираних 

светских произвођача машина, конструкција и транспортних система за различите 

гране индустрије.  

Син Никола, рођен 1989., трага за иновативним решењима у домену 

хортикултуре.  

Синови Димитрије, рођен 2001. године, и Ђорђе, рођен 2002., студенти Правног 

факултета Универзитета у Крагујевцу. 

 

 

 

 

 

Постала сам судија јер верујем у снагу и племенитост 

истине. Градим каријеру кроз став да је уређен правни 

систем темељ стабилне и постојане државе. Са радошћу 

и ентузијазном континуирано улажем у своје знање и 

стручност. Свакодневно унапређујем професионалне 

вештине кроз нове обуке, савремене едукације  

и анализирање претходних искустава у пракси. 

СУДИЈА ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 

ЛИЧНА БИОГРАФИЈА 



 

 

Више од 26 година запослена у правосуђу, 22 године  судијског стажа. 
 

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, и истог дана, 

01.априла 1995.године добила запослење у крагујевачком Општинском суду, као 

приправник. Правосудни испит положила одмах по обављеном приправничком стажу, 

29.05.1997. године. 
 

За судију Општинског суда у Крагујевцу изабрана 1999. године. До 2010. године 

поступала у ванпарници, извршењу и грађанској материји. 
 

Судијску функцију у Вишем суду у Крагујевцу обављала до 2017. године, у 

кривичној материји. Више од 17 година судила у првом степену. 
 

Судија Апелационог суда у Крагујевцу од 2017. године, у грађанској материји. 
 

Решењем Комисије Врховног касационог суда за спровођење поступка 

вредновања и оцењивања рада судија и председника судова,  број Су I-1 413/18 од 

03.12.2018.године, утврђује се оцена рада за период од 01.07.2015. године до 

30.06.2018.године: изузетно успешно обавља судијску функцију. 
 

Са истом оценом, изузетно успешно обавља судијску функцију,  вреднована и 

у периоду 2018-2021. године.  
 

Одлуком Високог савета судства, бр 119-05-424/2016-01 од 25.10.2016.године, 

именована за члана Дисциплинске комисије Високог савета судства, у пуном 

мандату.  

 

 

 

 

Предавач на пројекту Дисциплинска одговорност судија, у организацији 

Високог савета судства, Правосудне академије и ГИЗ-а. 
 

Ментор полазницима Правосудне академије, са циљем унапређења едукативног 

и педагошког рада са младим колегама.  
 

Сертификат о завршеној едукацији у области јавног наступа, реторике и 

комуникације, РЕВ метода, Агенција за интелектуалне услуге - Студио Ретас, 

Крагујевац.  
 

Председница Савета послодаваца Правног факултета Унниверзитета у 

Крагујевцу.  
 

Чланица Националне мреже за примену европских стандарда  судске заштите 

људских права у Републици Србији,  2018. године. 
 

 Говори руски и француски језик. Основно познавање енглеског  језика. 

 

 

e mail: gocavelj@gmail.com 

cell: +381 63 871 95 56  

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА 

ПОСЕБАН ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖМАН И ВЕШТИНЕ 
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