РЕНАТА ПАВЕШКОВИЋ
судија и вршилац функције председника Основног суда у Великој Плани

ЛИЧНА И РАДНА БИОГРАФИЈА

Рођена 1964. године у Врбасу, основну и средњу школу завршилa у Великој
Плани, а Правни факултет у Београду 1986. године. Приправнички стаж обавила у
адвокатској канцеларији адвоката Владана Јаношевића у Великој Плани, након чега je
1989. године положила правосудни испит.
У периоду од 1988. године до 1998. године радила као професор правне групе
предмета ОЦ“Светозар Марковић“ у Великој Плани.
Од априла 1998. године била стручни сарадник у Општинском суду у Великој
Плани, а од јануара 1999. године секретар суда. У новембру 1999. године изабрана за
судију Општинског суда у Великој Плани и поступала у грађанској материји и то у
општој парници, породичним и радним споровима, као земљишнокњижни судија, у
већу за извршење и као ванпарнични судија.
Новембра 2005. године изабрана за председника Општинског суда у Великој
Плани коју функцију је обављала до 31.12.2009. године, а у истом периоду радила као
истражни судија.
Одлуком Високог савета судства од 17.12.2009. године изабрана за судију
Основног суда у Смедереву и од тада, па до 31.12.2013. године поступала у радним
споровима.
Одлуком Високог савета судства од 12.12.2013. године постављена за вршиоца
функције председника Основног суда у Великој Плани, а одлуком од 23.05.2014. године
изабрана за председника овог суда и поступа као судија за претходни поступак,
председник КВ веча и председник већа по приговорима у извршном поступку.
Решењем вршиоца функције председника Вишег суда у Смедереву од 28.05.2019.
године постављена за вршиоца функције председника Основног суда у Великој Плани.
Укупан радни стаж 33 године. Удата и има два пунолетна сина.
Члан Друштва судија Србије од 2001. године, председник Одељења Друштва у
Смедереву и члан Управног одбора Друштва судија Србије у два мандата.
Члан радне групе за израду модела Правилника о стандардима анонимизације
података у судским одлукама као представник Друштва судија Србије и похађала више
семинара о примени Европске конвенције о људским правима и пракси Европског суда
за људска права.
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