
 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-8/2017-01 

Датум: 28. фебруар 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ СА ЧЕТВРТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 28. фебруара 2017. године 

 

1.  Високи савет судства је усвојио Записник са Треће редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 14. фебруара 2017. године. 

2. Високи савет судства је донео Одлуку о предлогу кандидата Народној скупштини 

РС за први избор за судију у Привредном суду у Нишу, тако да се: 

- Милиновић Драгана, судијски сарадник у Привредном суду у Нишу, предложи 

Народној скупштини РС за први избор за судију у Привредном суду у Нишу;       

-  Николић Јелена, судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу, предложи 

Народној скупштини РС за први избор за судију у Привредном суду у Нишу; 

- Ђорић Вујачић Јелена, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предложи Народној скупштини РС за први избор за судију у Привредном суду у 

Нишу. 

3.  Високи савет судства је донео одлуку да се Милевка Миленковић, судија 

Апелационог суда у Крагујевцу, изабере за председника Дисциплинске комисије. 

4. Високи савет судства је донео одлуку да се Томислав Трајковић, судија Вишег 

суда у Нишу, изабере за заменика члана Дисциплинске комисије. 

5. Високи савет судства је донео одлуку да се оглашава избор председника за: 

1) Привредни апелациони суд 

2) Привредни суд у Београду 

3) Виши суд у Прокупљу 

4) Други основни суд у Београду 

5) Основни суд у Крушевцу 

6) Основни суд у Сурдулици 

7) Прекршајни суд у Лозници 

6. Високи савет судства је донео одлуке о престанку функције судије поротника на 

лични захтев: 

 

1. Драгани Јовановић Милутиновић престаје фунцкија судије поротника у 

Вишем суду у Смедереву, даном доношења одлуке, 

 

2. Предрагу Бугаринову, престаје фунцкија судије поротника у Основном суду 

у Вршцу, даном доношења одлуке. 

 



7. Савет је констатовао да судији Мирољубу Томићу престаје функција изборног 

члана Савета 1. марта 2017. године, те судија Мирољуб Томић наставља да обавља 

судијску функцију у Апелационом суду у Крагујевцу почев од 2. марта 2017. године. 

8.   Високи савет судства је донео одлуку да се од судије Кордић Јована затражи 

обавештење о доказу ко сноси трошкове судијског путовања. 

9.   Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције Радосаву 

Ћетковићу, судији Основног суда у Шапцу, због потпуног губитка радне способности, 

даном правоснажности одлуке. 

10. Високи савет судства је донео одлуку о премештају судије Бојане Гогурић, из 

Основног суда у Лазаревцу у Трећи основни суд у Београду, почев од 15. марта 2017. 

године. 

11. Високи савет судства је донео одлуку о образовању Комисија: 

1) Комисија Апелационог суда у Новом Саду за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Вишег суда у Сремској 

Митровици, Вишeг суда у Суботици и Вишег суда у Шапцу  (у даљем тексту: 

Комисија), у следећем саставу: 

1. Сњежана Лековић, судија Апелационог суда у Новом Саду, председник Комисије 

- Зденка Стакић, судија Апелационог суда у Новом Саду, заменик председника 

Комисије 

2. Боривоје Гајић, судија Апелационог суда у Новом Саду, члан Комисије 

-Мира Тубин Чанак, судија Апелационог суда у Новом Саду, заменик члана 

Комисије 

3. Љиљана Цицмил, судија Апелационог суда у Новом Саду, члан Комисије 

-Бранка Маљковић, судија Апелационог суда у Новом Саду, заменик члана 

Комисије 

 

2) Комисија Вишег суда у Сремској Митровици за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Руми, 

Основног суда у Сремској Митровици, Основног суда у Старој Пазови и Основног 

суда у Шиду (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 

1.Владислава Свилокос, председник Вишег суда у Сремској Митровици, 

председник Комисије 

- Горан Гњидић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, заменик председника 

Комисије, 

2. др Светлана Ђуричић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, члан Комисије, 

- Никола Радановић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, заменик члана 

Комисије, 

3. Миодраг Росић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, члан Комисије, 

- Загорка Радуловић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, заменик члана 

Комисије 

 

3) Комисија Вишег суда у Шапцу за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Лозници и Основног суда 

у Шапцу (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 

1.  Драган Петровић, судија Вишег суда у Шапцу, председник Комисије 

- Гордана Цмиљановић, судија Вишег суда у Шапцу, заменик председника 

Комисије, 

2. Љиљана Мијаиловић Вуковић, судија Вишег суда у Шапцу, члан Комисије, 



- Љиљана Софронић, судија Вишег суда у Шапцу, заменик члана Комисије, 

3. Весна Арлов, судија Вишег суда у Шапцу, члан Комисије, 

- Иван Лазаревић, судија Вишег суда у Шапцу, заменик члана Комисије 
 

4) Обзиром да је Маја Чогурић, заменик члана Комисије Вишег суда у Београду за 

спровођење поступка вредновања и утврђивања оценe рада судија и председника Првог 

основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и Трећег основног суда у 

Београду изабрана за судију Апелационог суда у Београду, Високи  савет судства донео 

одлуку да се именује Иван Илић, судија Вишег суда у Београду за заменика члана 

Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивања 

оценe рада судија и председника Првог основног суда у Београду, Другог основног 

суда у Београду и Трећег основног суда у Београду изабрана за судију Апелационог 

суда у Београду. 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 

      

 


