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 ЗАКЉУЧЦИ СА ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 20. фебруара 2015. године 

 
            

1. Високи савет судства је усвојио Записник са Прве редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 03. фебруара 2015. године, 1. Телефонске 

седнице Високог савета судства која је одржана 14. јануара 2015. године и 2. 

Телефонске седнице Високог савета судства која је одржана 05. фебруара 2015. године. 

2. Поступајући по пријавама кандидата за избор судије Апелационог суда у 

Новом Саду, Високи савет судства је донео одлуку о избору четири судије 

Апелационог суда у Новом Саду, тако што се: 

 

1. Глушчевић Симовљевић Снежана, судија Вишег суда у Сремској 

Митровици, бира за судију Апелационог суда у Новом Саду; 

2. Милисављевић Стојчић Славка, судија Основног суда у Шапцу, бира за 

судију Апелационог суда у Новом Саду; 

3. Миличковић Милана, судија Вишег суда у Новом Саду, бира за судију 

Апелационог суда у Новом Саду; 

4. Томић Јокић Светлана, судија Вишег суда у Новом Саду, бира за судију 

Апелационог суда у Новом Саду. 

 

3. Поступајући по пријавама кандидата за избор судије Апелационог суда у 

Нишу, Високи савет судства је донео одлуку о избору три судије Апелационог суда у 

Нишу, тако што се: 

 

1. Здравковић Добрила, судија Вишег суда у Нишу, бира за судију Апелационог 

суда у Нишу; 

2. Вујошевић Стојанка, судија Вишег суда у Нишу, бира за судију Апелационог 

суда у Нишу, 

3. Ђукић Марина, судија Вишег суда у Нишу, бира за судију Апелационог суда 

у Нишу. 

 

4. Поступајући по пријавама кандидата за избор судије Вишег суда у 

Сомбору,    Високи савет судства је одбацио као непотпуну пријаву адвоката Зорана 

Петровића за избор судије Вишег суда у Сомбору и донео одлуку о избору двоје судија 

Вишег суда у Сомбору, тако што се: 

 



 

 

1. Буквић Верица, судија Основног суда у Сомбору, бира за судију Вишег суда у 

Сомбору; 

2. Секулић Божидар, судија Основног суда у Сомбору, бира за судију Вишег 

суда у Сомбору. 

 

5. Поступајући по пријавама кандидата за избор судије Основног суда у Нишу, 

Високи савет судства је донео одлуку о избору Лидије Стошић, судије Прекршајног 

суда у Нишу за судију Основног суда у Нишу, као и одлуку о предлогу 9 кандидата 

Нарадној скупштини за први избор за судију Основног суда у Нишу, и то: 

 

1. Далибора Станојковић, судијског помоћника Привредног суда у Нишу; 

2. Ану Радивојевић, судијског помоћника Основног суда у Нишу; 

3. Дарка Дујаковић, судијског помоћника Основног суда у Нишу; 

4. Марту Симић, вишег саветника у Државној ревизорској интитуцији; 

5. Јулију Мијајловић, судијског помоћника Вишег суда у Нишу; 

6. Тамару Савић Цветановић, судијског помоћника Вишег суда у Нишу; 

7. Јелену Увалин, судијског помоћника Апелационог суда у Нишу; 

8. Јелену Станковић, судијског помоћника Апелационог суда у Нишу; 

9. Ивану Миловановић, корисника Почетне обуке на Правосудној академији. 

 

6. Поступајући по пријавама кандидата за избор судије Основног суда у Новом 

Саду, Високи савет судства је донео одлуку о предлогу 8 кандидата Нарадној 

скупштини за први избор за судију Основног суда у Новом Саду, и то: 

 

1. Анђелку Газивода, судијског помоћника Апелационог суда у Новом Саду, 

2. Ивану Јосифовић, судијског помоћника Апелационог суда у Новом Саду, 

3. Татјану Паклединац, судијског помоћника Основног суда у Новом Саду, 

4. Биљану Тадић, судијског помоћника Основног суда у Новом Саду, 

5. Милицу Ђурић, судијског помоћника Основног суда у Новом Саду, 

6. Ђорђа Радовановић, судијског помоћника Апелационог суда у Новом Саду, 

7. Синишу Надрљански, судијског помоћника Апелационог суда у Новом Саду, 

8. Бојана Божовић, корисника Почетне обуке на Правосудној академији. 

 

7. Поступајући по пријавама кандидата за избор судије Основног суда у 

Сјеници, Високи савет судства је донео одлуку о предлогу Вучковић Љубодрага, 

правника у Републичком геодетском заводу Нарадној скупштини за први избор за 

судију Основног суда у Сјеници. 

8. У поступку извршења пресуде Управног суда 25 У 16473/12 од 03. 

фебруара 2015. године Бориславке Илић из Неготина, судије за прекршаје Општинског 

органа за прекршаје у Неготину, Високи савет судства је донео одлуку да је 

Бориславки Илић из Неготина, судији за прекршаје Општинског органа за прекршаје у 

Неготину престала дужност судије за прекршаје са 31. децембром 2009. године. 

9. У поступку извршења пресуде Управног суда II 3 У 13983/13 од 22. 

јануара 2015. године Радета Ђорђевић из Блаца, судије за прекршаје Општинског 

органа за прекршаје у Блацу, Високи савет судства је донео одлуку да је Радету 

Ђорђевић из Блаца, судији за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Блацу 

престала дужност судије за прекршаје са 31. децембром 2009. године. 

10. Поступајући по предлогу председника Основног суда у Сремској 

Митровици, Високи савет судства је одбио предлог да се судија Основног суда у 

Сремској Митровици, упути на обавезан здравствени преглед, ради утврђивања да ли је 

здравствено стање судије такво да не може да врши судијску функцију. 



 

 

11. Поступајући по предлогу председника Основног суда у Новом Саду,  

Високи савет судства је донео одлуку којом се одобрава студијска посета Ани 

Стаменић, судији Основног суда у Новом Саду, тренингу тренера у организацији 

Савета Европе, који ће се одржати у Стразбуру у периоду од 15. до 19. фебруара 2015. 

године. 

12. Високи савет судства је донео одлуку да Зорану Марковићу, судији 

Основног суда у Зајечару, престаје судијска функција на лични захтев, даном 

доношења одлуке. 

13.       Високи савет судства је донео одлуке о престанку судијске функције: 

 

1. Миловану Стевановићу, судијиа Прекршајног апелационог суда, престаје 

судијска функција због навршења радног века (65 година живота), дана 

05.03.2015. године, 

2. Петеру Кишу, судији Апелационог суда у Новом Саду,  престаје судијска 

функција због навршења радног века (65 година живота), дана 06.03.2015. 

године, 

3. Драгану Краљу, судијиа Основног суда у Кикинди,  престаје судијска функција 

због навршења радног века (65 година живота), дана 10.03.2015. године. 

14.  Никола Селаковић, министар правде, детаљно је информисао чланове 

Савета о детаљима из вођених преговора у Бриселу везано за постизање споразума о 

интеграцији правосудних органа постигнутог између Владе Републике Србије и 

привремених институција самопураве у Приштини, а на основу обавезе из Бриселског 

споразума и Резолуције 1244 Савета безбедности УН. 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                        Драгомир Милојевић                            
 


