Мара Вукмировић, након завршеног Правног факултета ради стицања услова за
полагање правосудног испита започела je приправничко волонтерски рад у Окружном
суду у Новом Саду, да би након скоро две године, била примљена у радни однос у
својству приправника у Окружном суду у Новом Саду. Након полагања правосудног
испита распоређена je на кривично одељење тада Окружног суда у Новом Саду на послове
судијског сарадника, 2008. године на првостепеном кривичном одељењу, потом две
године у кривично ванрасправно веће, које искуство сматра врло корисним због широке
надлежности кривичног већа из чл. 21 ст.4 ЗКП и то пре свега испитивање оптужница,
преиспитивање мера за обезбеђења присуства окривљених у кривичном поступку, у
смислу контрола притвора, мера забране напуштања стана, амнестија, помиловања,
рехабилитација, трансфера осуђених лица, изручења, изрицања јединствених казни
затвора, условних отпуста. Посебно истиче рад на предметима из надлежности тзв.”Мале
Апелације” и то одлучивања о жалбама на пресуде и решења Основног суда у Новом Саду
и Бачкој Паланци, у оквиру којих је самостално припремала предмете за већање,
анализирала ставове судске праксе по спорним правним питањима и писала нацрте
коначних судских одлука.
У јануару 2018.године завршила је обуку за Посебно одељење Вишег суда у Новом
Саду за сузбијање корупције у организацији Министраства правде и Републичког јавног
тужилаштва под називом "Превенција и борба против корупције", а након завршене обуке
прераспоређена је у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Новом Саду.
Имала је прилику да учествује у раду више судских поступака због кривичних дела са
елементима корупције као што су злоупотребе службеног положаја, проневере,
кријумчарење и друга дела која спадају у специјалну надлежност овог посебног одељења.
У јуну 2019.године на основу сагласности председника Вишег и Апелационог суда,
преузимањем прелази на рад у Апелациони суд у Новом Саду, где од тада ради као виши
саветник на предметима кривичне рефераде. Секретар је 4.кривичног већа.

Као интересовања и активности, наводи:
После 18 година рада, могу рећи да сам потпуно посвећена раду у правосуђу, јер су
моје досадашње радно искуство и интересовања били усмерени искључиво на рад у
правосуђу и стручно усавршавање у овој области, а у циљу што квалитетнијег рада
правосудних институција у којима сам постепено напредовала од волонтерских дана до
статуса вишег саветника у Апелационом суду. Постепеност у напредовању сматрам
великом предношћу која ће ми помоћи у будућем ефикасном раду судије.
Од почетка радног ангажовања настојала сам радити у интересу институције у којој
сам запослена, тако да сам током 2010.године била део тима сарадника Вишег суда у Новом
Саду који је припремао пројекте који су били донација Норвешке владе под називом
„Унапређење доступности правде у судовма у Србији“ у оквиру кога је у Вишем суду у
Новом Саду реновирано неколико писарница и судница, означене су суднице и
представљена званична презентација сајта Вишег Суда у Новом Саду.
Поред тога, од почетка 2010.године током наердних 7 година била сам ангажована
као координатор студентске праксе која се реализовала у Вишем суду у Новом Саду на

основу Протокола о сарадњи са државним Правним факултетом у Новом Саду, као и два
недржавна правна факултета у оквиру које се студенти упознају са радом Вишег суда, прате
суђења и на основу стеченог практичног искуства на крају студентске праксе припремају
симулацију суђења на основу практичних задатака који су им дати ради вежбе суђења у
складу са одредбама Законика о кривичном поступку. Ово ангажовање на едукацији
студената за мене је представљала велико задовољство, јер се кроз практичан рад
студентима омогућавала професионална орјентација у складу са афинитетима према
појединим правосудним професијама, а истовремено је рад Суда чинила транспарентним.
Од 2018.године на основу сагласности председника Апелационог суда у Новом Саду
организовала сам и реализовала 13 циклуса практичне обуке за израду правосудних аката
на акредитованом Факултету за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду,
чији је циљ да кандидатима за полагање правосудног испита на практичан начин прикаже
правилан начин израде судске одлуке у кривичном поступку. Ову обуку је до сада прошло
преко 200 кандидата, а због великог интересовања обука се наставља и од марта
2022.године.
Интересовање за стручно усавршавање и праћење судске праксе остварујем кроз
активно учешће у изради Билтена судске праксе Вишег суда у Новом Саду, где сам
неколико година давала свој допринос уједначавању судске праксе кроз публиковање
интересантних примера судске праксе. До сада сам била аутор више сентенци из области
кривичног материјалног и кривичног процесног права у четири билтена судске праксе
Вишег суда у Новом Саду и један билтен Апелационог суда у Новом Саду.

СЕМИНАРИ И ОБУКЕ:
Настојала сам учествовати на више семинара, јер сваку едукацију сматрам изузетно
важном.
Посебно издвајам следеће семинаре и обуке:
1. Семинар на тему "Борба против трговине људима" из кривичне области, организован
22.10.2012.године
2. Семинар на тему "Имплементација новог Законика о кривичном поступку", организован
у два дела и то: 28.11.2014. године и 19.06.2015.године
3. Семинар на тему "Коришћење видео линка у кривичном поступку" у организацији ОЕБС
дана 16.12.2015.године у Апелационом суду у Новом Саду
4. Семинар на тему "Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита
деце од злостављања и занемаривања", који је одржан дана 24.03.2017.године у Скупштини града
Новог Сада.
5. Обука за посебно одељење Вишег суда за борбу против корупције у организацији
Министраства правде и Републичког јавног тужилаштва под називом: "Превенција и борба против
корупције" održana u Ečkoj у периоду од 15.-17.јануара 2018.године

6. Семинар у организацији Савета Европе ХЕЛП програм обука на тему "Образложење
кривичних пресуда" дана 28.04.2018.године за који поседујем сертификат Савета Европе
7. Радионица за ефикасно управљање поступком и употреба посредних доказа у предметима
привредног криминала и корупције дана 26.11.2018.године
8. Обука у оквиру ЕУ пројекта "Превенција и борба против корупције" на тему
Професионална етика у превенцији и борби против корупције дана 20.05.2019.године
9. Oбука на тему “Писање кривичне пресуде” одржан у организацији OEBS 04. i 5. децембра
2019.године у Београду.
10. Обука на тему “Cлобода изражавања и медија у Србији“ у оквиру редовног програма
сталне обуке Правосудне академије у сарадњи са заједничким пројектом Европске Уније и Савета
Европе, одржана 10. i 11.децембра 2020.године.
11.Семинар „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена
кривичним делом“ у организацији Правосудсне академије одржана дана 21.12.2021.године у Новом
Саду
12. Специјализована обука „Примена закона о спречавању насиља у породици“ одржана у
организацији Правосудне академије дана 27.12.2021.године, са сертификатом
13. Радионица „Национална процена ризика од прања новца-имплементација ризика
државе у организацији Министарства финансија и Управе за спречавање прања новца, одржана
30.09.2022.године у Новом Саду

