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 ЗАКЉУЧЦИ СА ТРИДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 12. децембра 2013. године 

 

 

1.Високи савет судства је донео одлуку да се Соња Павловић судија 

Апелационог суда у Крагујевцу, упути на рад у Врховни касациони суд, почев од 16. 

децембра 2013. године, на период од годину дана. 

 

2.Високи савет судства је  донео одлуку да се Драган Скоко, судија 

Апелационог суда у Новом Саду, упути на рад у Врховни касациони суд, почев од 16. 

децембра 2013. године, на период од годину дана. 

 

           3.Високи савет судства је донео одлуку да се Соња Простран, судија Првог 

основног суда у Београду упућује се на рад у East West Management Institute (EMWI), 

почев од 12. децембра 2013. године па до завршетка пројекта на коме је ангажована, а 

најдуже до 31. децембра 2014. године. 

 

           4.Високи савет судства је донео одлуке о постављењу вршилаца функције у 

основним судовима тако што се: 

 

1) Душан Агатоновић, судија Првог основног суда у Београду, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Трећег основног суда у Београду, који је основан Законом о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), 

почев од 01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

2) Љиљана Бркић, судија Другог основног суда у Београду, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Другог основног суда у Београду, који је основан Законом о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), 

почев од 01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

3) Љубивоје Ковачевић, судија Другог основног суда у Београду, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Лазаревцу, који је основан Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 

01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 



 

4) Саша Исаковић, судија Другог основног суда у Београду, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Младеновцу, који је основан Законом о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), 

почев од 01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

5) Беба Шошкић, судија Другог основног суда у Београду, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Обреновцу, који је основан Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 

01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

6) Драган Радојевић, судија Основног суда у Ваљеву, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Мионици, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 01. јануара 

2014. године, до избора председника тог суда. 

 

7) Душан Живковић, судија Основног суда у Ваљеву, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Убу, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 01. јануара 2014. 

године, до избора председника тог суда. 

 

8) Рената Павешковић, судија Основног суда у Смедереву, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Великој Плани, који је основан Законом о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), 

почев од 01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

9) Јован Велисављевић, судија Основног суда у Параћину, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Деспотовцу, који је основан Законом о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), 

почев од 01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

10) Вера Јетић, судија Вишег суда у Крагујевцу, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Аранђеловцу, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова 

и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 01. 

јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

11) Љиљана Станковић, судија Основног суда у Крушевцу, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 



гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Брусу, који је основан Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 

01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

12) Светлана Игњатовић, судија Основног суда у Крушевцу, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Трстенику, који је основан Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 

01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

13) Стојан Срећковић, судија Основног суда у Краљеву, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Рашки, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 01. јануара 

2014. године, до избора председника тог суда. 

 

14) Рифат Куртовић, судија Вишег суда у Новом Пазару, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Сјеници, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 01. јануара 

2014. године, до избора председника тог суда. 

 

15) Ненад Тадић, судија Основног суда у Пожаревцу, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Великом Градишту, који је основан Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 

01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

16) Бане Марковић, судија Основног суда у Пожаревцу, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Петровцу на Млави, који је основан Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 

01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда.  

 

17) Душан Љутић судија Основног суда у Чачку, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Горњем Милановцу, који је основан Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 

01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

18) Снежана Бјелогрлић, судија Основног суда у Пожеги, који је основан Законом 

о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Ивањици, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 01. јануара 



2014. године, до избора председника тог суда. 

 

19) Јелица Станић, судија Основног суда у Пријепољу, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Прибоју, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 01. јануара 

2014. године, до избора председника тог суда. 

 

20) Горан Чимбуровић, судија Основног суда у Новом Саду, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Бечеју, који је основан Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 

01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

21) Љиљана Цветинов, судија Основног суда у Новом Саду, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Бачкој Паланци, који је основан Законом о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), 

почев од 01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

22) Весна Зековић Марковић, судија Основног суда у Новом Саду, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Врбасу, који је основан Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 

01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

23) Никола Мудренић, судија Основног суда у Сремској Митровици, који је 

основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

(„Службени гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 

председника Основног суда у Руми, који је основан Законом о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), 

почев од 01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

24) Ружица Николић, судија Основног суда у Сремској Митровици, који је 

основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

(„Службени гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције 

председника Основног суда у Старој Пазови, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 101/13), почев од 01. јануара 2014. године, до избора председника тог 

суда. 

25) Јела Мијатовић, судија Основног суда у Сремској Митровици, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Шиду, који је основан Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 

01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

26) Ерика Сарвак Барати, судија Основног суда у Суботици, који је основан 



Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Сенти, који је основан Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 

01. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

27) Небојша Цолић, судија Апелационог суда у Нишу, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Алексинцу, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 1. јануара 

2014. године, до избора председника тог суда. 

 

28) Горан Спасић, судија Вишег суда у Нишу, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Нишу, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 1. јануара 

2014. године, до избора председника тог суда. 

 

29) Синиша Стојиљковић, судија Основног суда у Врању, који је основан Законом 

о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Бујановцу, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 1. јануара 

2014. године, до избора председника тог суда. 

 

30) Стојил Станковић, судија Основног суда у Врању, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Сурдулици, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 1. јануара 

2014. године, до избора председника тог суда. 

 

31) Зоран Ристић, судија Основног суда у Зајечару, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Књажевцу, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 1. јануара 

2014. године, до избора председника тог суда. 

 

32) Владан Николић, судија Основног суда у Зајечару, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Зајечару, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 1. јануара 

2014. године, до избора председника тог суда. 

 

33) Гордана Милентијевић, судија Основног суда у Неготину, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Мајданпеку, који је основан Законом о седиштима и 



подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), 

почев од 1. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

34) Светомир Цветковић, судија Основног суда у Лесковцу, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Лебану, који је основан Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 1. 

јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

35) Гордана Андрејић, судија Основног суда у Прокупљу, који је основан Законом 

о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Куршумлији, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова 

и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 1. 

јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

36) Светлана Маринковић, судија Основног суда у Пироту, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника 

Основног суда у Димитровграду, који је основан Законом о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), 

почев од 1. јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

 

5. Високи савет судства је донео одлуком којом Зори Јамушаков, судији Вишег суда у 

Новом Саду, престаје функције на лични захтев, 30.12.2013. године. 

 

6. Високи савет судства је донео одлуком којом Соњи Крковић, судији Основног суда 

у Пријепољу, престаје функције на лични захтев, 30.12.2013. године. 

 

7. Високи савет судства је донео одлуком којом Мирјани Вржини, судији Основног 

суда у Параћину, престаје судијска функција 30. децембра 2013. године, на лични 

захтев.  

 

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                     Драгомир Милојевић 

 

 
 


