
 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-35/2016-01 

Датум: 06. септембар 2016. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

                           ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 06. септембра 2016. године 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Мирољуб Томић, Саво Ђурђић, Иван Јовичић и Матија 

Радојичић, изборни чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде,  Петар 

Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и 

проф.др Милан Шкулић, изборни члан из реда професора правног факултета. 

Седници није присуствовала Славица Милошевић Газивода, изборни члан из 

реда судија. 

           Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Високог савета судства и Весна Јањић, самостални саветник у Одељењу за статусна 

питања судија.  

           Седница Савета се тонски снима. 

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Двадесету 

редовну седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање Записника са Деветнаесте редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 31. августа 2016. године; 

2. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Привредном апелационом суду, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ 

број 57/16 од 17.06.2016. године; 

3. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Привредном суду у Новом Саду, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ 

број 48/16 од 25.05.2016. године; 

4. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Привредном суду у Чачку, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ број 

47/16 од 18.05.2016. године; 

5. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Вишем суду у Крагујевцу, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ број 

48/16 од 25.05.2016. године; 

6. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основном суду у Крагујевцу, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ број 

39/16 од 15.04.2016. године; 
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7. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основном суду у Куршумлији, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ 

број 39/16 од 15.04.2016. године; 

8. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основном суду у Чачку, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ број 39/16 

од 15.04.2016. године; 

9. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основном суду у Новом Пазару, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ 

број 39/16 од 15.04.2016. године; 

10. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основном суду у Краљеву, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ број 

39/16 од 15.04.2016. године; 

11. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Прекршајном суду у Новом Пазару, који је објављен у “Службеном гласнику 

РС“ број 39/16 од 15.04.2016. године; 

12. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Прекршајном суду у Чачку, који је објављен у “Службеном гласнику РС“ број 

39/16 од 15.04.2016. године; 

13. Разно. 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на предложени дневни ред, те 

су ''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да усвоје предложени дневни ред за Двадесету редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

 

Високи савет судства је прешао на рад седнице по усвојеном дневном реду.  

   

1. Усвајање Записника са Деветнаесте редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 31. августа 2016. године; 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара дискусију 

поводом ове тачке дневног реда.  

Судија Саво Ђурђић затражио је реч од председника Драгомира Милојевића, те 

је добио реч. Предлаже да се тонско снимање Седнице привремено искључи, ради 

информисања чланова Савета о хитном захтеву судије Љиљане Петровић за изузеће 

председника Савета и чланова Савета, који му је достављен непосредно пред почетак 

седнице.  

Чланови Савета прихватили су предлог судије Сава Ђурђића, те је тонско 

снимање привремено искључено.  

Судија Саво Ђурђић упознаје чланове Савета да је Љиљана Петровић, судија 

Прекршајног суда у Београду, поднела непосредно пред седницу Савета, путем факса, 

у 08.27 часова, поднесак – захтев за изузеће свих чланова Савета и председника Савета 

од разматрања и доношења одлуке по првој тачки дневног реда – Усвајање Записника 

са Деветнаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 31. августа 

2016. године.  

 Чланови Савета одбацили су захтев судије Љиљане Петровић од 06. септембра 

2016. године за изузеће председника Савета, Драгомира Милојевића, као недозвољен. 

Председник Савета, Драгомир Милојевић изузима се из гласања о његовом изузећу.  

Председник Савета Драгомир Милојевић је, након упознавања са садржином 

захтева, донео одлуку да се захтев судије Љиљане Петровић од 06. септембра 

2016.године за изузеће чланова Савета одбацује као недозвољен. Сагласно члану 24. 

Пословника о раду Високог савета судства примедбе на записник могу ставити 
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чланови Савета, писмено или усмено на записник, а о томе одлуку доноси Савет. 

Поред тога, у оквиру ове тачке дневног реда не одлучује се о статусу, праву или 

обавези судије, то се овај захтев и из тог разлога одбацује. 

 Тонско снимање седнице се наставља.  

Председник Драгомир Милојевић ставља на гласање усвајање Записника са 

Деветнаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 31. августа 2016. 

године. 

Чланови Савета нису имали примедби, те су ''''''''''''''''''' усвојили Записник 

са Деветнаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 31. 

августа 2016. године.  

 

2. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за 

избор судија у Привредном апелационом суду, који је објављен у 

“Службеном гласнику РС“ број 57/16 од 17.06.2016. године; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета, наводи да је расписан оглас за избор 

шест судија Привредног апелационог суда, који је објављен у „Службеном гласнику 

РС“, број 57/16. На наведени оглас се пријавило 36 кандидата. Реч даје судији 

Бранислави Горавици, која је председник Комисије за избор судија Привредног 

апелационог суда, ради реферисања. 

Судија Бранислава Горавица истиче да се на оглас пријавило 36 кандидата, и то 

34 кандидата из реда судија и 2 из реда судијских помоћника. Од 34 кандидата 33 је из 

привредних судова, а један кандидат који је био из Вишег суда у Сремској Митровици 

је у међувремену изабран за Апелациони суд у Новом Саду. Комисија је обавила 

разговор са двоје кандидата из реда судијских помоћника. 

Комисија ''''''''''''''''''''''''''''''' предлаже шест кандидата за избор за судије Привредног 

апелационог суда, и то рангирано према редоследу, како им је Комисија дала 

приоритет.  

Први кандидат који се предлаже је Смиљанић Верица, у табелама под редним 

бројем 25. Ради се о судији Привредног суда у Пожаревцу. Рођена је 1961. године. Била 

је приправник у Основном суду удруженог рада од 1984. до 1985. године, а стручни 

сарадник је постала 1986. године, у истом том суду. 1990. године изабрана је за судију 

Прекршајног суда у Пожаревцу, на којој функцији је остала до краја 1995. године. 01. 

децембра 1995. године изабрана је за судију Привредног суда у Пожаревцу. Она се и 

данас на тој функцији налази. У погледу колегинице додаје да је Верица Смиљанић 

2005.године од стране Високог савета правосуђа била предложена НСРС за судију 

Вишег трговинског суда. Додаје да Верица Смиљанић није била једина тада 

предложена, да годину дана није вршен никакав избор за судије, а затим је НСРС  

распуштена, због чега тај избор уопште није извршен. Важно је да се зна да ова 

колегиница фигурира као кандидат који је још од 2005. године потпуно адекватан 

кандидат за судију вишег ранга. 2009.године била је упућена у Виши трговински суд, 

заједно са још двоје судија, као помоћ у раду тог суда, због периода дугог неизбора 

судија у тај суд, због мањка кадрова и великог броја предмета. Дакле, Верица 

Смиљанић је до краја 2009. године радила као судија Вишег трговинског суда у већу, 

где се потпуно доказала својим радом. На седници свих судија Привредног 

апелационог суда добила је највећу подршку, те је на ранг листи коју је направио 

Привредни апелациони суд она на првом месту, а у суду из којег потиче добила је 

опште позитивно мишљење. Верица Смиљанић је радила апсолутно све материје, осим 

привредних преступа. И сада ради и стечај и парницу, ванпарницу и извршења, и то 

како првостепена тако и другостепена. У 2013.години укупно је решила 210 предмета и 

нема укинутиих одлука. У 2014. години је укупно решила 260 предмета, проценат 

укинутих је 25%. У 2015.години је решила 305 предмета, укинутих у парници 23,81%, а 
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укупно укинутих 26,09%. Писала је бројне радове, држала предавања и била едукатор у 

оквиру програма који је Правосудни центар спроводио – едукација приправника, 

сарадника и судија. 

Други кандидат је Дукић Данијела, у табелама под редним бројем 9, судија 

Привредног суда у Краљеву. Рођена је 1974.године. Приправник је била од 2000. до 

2002. године у Окружном суду у Краљеву, а потом је радила у ПИО од 2002. до 

2007.године. 2008. године изабрана је за судију у већу за прекршаје, да би 2010.године 

била изабрана за судију Привредног суда у Краљеву, и то први пут на период од три 

године, а затим је од 2013. године на сталној судијској функцији, где се и данас налази. 

У свом колективу је добила опште позитивно мишљење. На седници свих судија 

Привредног апелационог суда добила је позитивно мишљење, а на ранг листи је шеста. 

Колегиница Данијела Дукић такође ради све материје, осим привредних преступа, а то 

је парница, ванпарница, стечај и другостепени поступак извршења. Председник је и 

члан Ипв већа, а поред тога писала је стручне радове, положила је јавно-бележнички 

испит и има изузетне статистичке резултате у свих шест година рада. Наглашава да 

судија Данијела Дукић има посебно добре резултате у периоду који овде није 

посматран, а што је њој познато из контроле коју је спроводио Привредни апелациони 

суд. Истиче да је лично учествовала у контроли рада нижестепених судова, да је 

затекла ситуацију да су управо овој судији, распоредом послова председника суда, 

били дати у рад стари предмети у суду, преко пет и преко десет година старости, те да 

је она успешно у прве три године свог рада окончала све те предмете. У 2013. години 

укупно је решила 558 предмета, проценат укинутих је 14,75%. У 2014.години решила је 

156 предмета, укинуто 21,43%. У 2015.години решила је 446 предмета, проценат 

укинутих 15,91%. Ова година у којој има мање урађених предмета је година када је био 

штрајк адвоката.  

Нела Кубуровић, министар, замолила је судију Браниславу Горавицу за 

појашњење како то да судија Дукић Данијела као председник Ипв већа има свега 17 

предмета у раду.  

Судија Бранислава Горавица није могла да одговори на постављено питање 

министра, јер јој није познато колики је то број ових предмета који они заиста имају у 

раду у тиом суду. Појаснила је да је претежна материја судије Данијеле Дукић стечај и 

парница, те да не ради првостепена извршења. Појаснила је да у првој години има 

доста предмета у Ипв материји, 366 предмета, али да јој је у 2014. и 2015. години 

претежнија материја постала парница.  

Поред тога, Комисија је поштовала првих шест кандидата које је Привредни 

апелациони суд предложио тајним гласањем, јер из жалби могу да имају увида ко како 

ради. Тачно се зна које судије су активне на саветовањима, ко пише реферате. 

Трећи предлог је судија Спаховић Иванка, у табелама под редним бројем 27. 

Рођена је 1968. године. Судија је Привредног суда у Београду. Била је приправник у 

Четвртом општинском суду у Београду до 1994. године и стручни сарадник у 

Окружном суду Београду, од априла 1994. до новембра 1999. године. За судију 

Четвртог општинског суда изабрана је новембра 1999. године, где је била до избора за 

судију Привредног суда у Београду, јула 2003. године. Колегиница је имала прекид у 

судијској функцији, због тога што није била реизабрана 2009. године. Док није враћена 

на судијску функцију, радила је у Републичком јавном правобранилаштву, а затим је 

изабрана за Привредни суд у Београду 21. јануара 2014. године. Судија сада ради 

претежно парницу, по последњем распореду послова ради само стечај, а раније је 

радила и друге материје. На седници свих судија Привредног суда у Београду добила је 

позитивно мишљење, а на седници свих судија Привредног апелационог суда је на 

петом месту по броју гласова. У посматраном периоду, након повратка у суд, у 2014. 

години, урадила је укупно 138 предмета, проценат укинутих 36,36%. Могу да 

претпоставим да се нова већа у суду формирају тако да се новим судијама дају тешки и 
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стари предмети, тако да претпоставља да је у раду имала туђе, затечене и теже 

предмете. У 2015. години урадила је 276 предмета, проценат укинутих је 18,75%. 

Четврти предлог је Влаисављевић Татјана, судија Привредног суда у Београду. 

У табелама је на броју 4. Рођена је 1972. године. Била је приправник у Привредном 

суду у Београду од 1996. до 1998. године. Кратко време је била руководилац правне 

службе у КОНСЕКО КОЛОРС. Вратила се у Привредни суд у Београду на место 

стручног сарадника 2000. године, а потом је у јануару 2002. године изабрана за судију 

Привредног суда у Београду. На седници свих судија свог суда добила је опште 

позитивно мишљење, а на седници свих судија Привредног апелационог суда је на 

трећем месту по броју гласова. Ову судију издваја то што је правни факултет завршила 

за четири године, са просечном оценом 9,65. Током каријере радила је све материје, 

парницу, ванпарницу, била је члан стечајног већа. Председник је судске праксе, 

поседује сертификате са семинара и обука које је похађала преко Правосудног центра, 

као млад судија. У 2013. години урадила је 554 предмета, проценат укинутих је 14,29%. 

У 2014. години урадила је 829 предмета, проценат укинутих 13,92%. У 2015. години 

урадила је укупно 607 предмета, а проценат укинутих је 13,43%.  

Пети предлог је Суботић Биљана, судија Привредног суда у Београду,у табелама 

под редним бројем 29. Рођена је 1970. године. Била је приправник у Привредном суду у 

Београду од 1995 до 1997. године. Затим је била стручни сарадник од 1997-1998. 

године. На судијску функцију у Привредни суд у Београду је изабрана јануара 2002. 

године. Радила је све материје, осим привредних пресута, парницу, стечај и 

другостепену извршну материју. На седници свих судија свог суда добила је позитивно 

мишљење, а на седнци свих судија Привредног апелационог суда је на другом месту по 

броју гласова. Има сертификате са семинара и обука Правосудног центра и добро је 

оспособљена за рад у суду у специјализованој материји. У 2013. години урадила је 285 

предмета, проценат укинутих је 10,13%. У 2014. години урадила је 180 предмета, 

проценат укинутих 20,18%. У 2015. години урадила је укупно 377 предмета, а проценат 

укинутих је 17,81%. 

Последњи предлог је Миловановић Љиљана, судија Привредног суда у 

Београду, у табелама је под бројем 21. Рођена је 1973. године. Била је приправник у 

Окружном суду у Београду, од октобра до новембра 1997. године, а затим приправник 

у Привредном суду у Београду до октобра 1999. године, у ком суду је била и сарадник 

до 2000. до 2002. године. Изабрана је на сталну судијску функцију у јануару 2002. 

године у Привредни суд у Београду. На седници свих судија свог суда добила је 

позитивно мишљење, а на седници свих судија Привредног апелационог суда налази се 

на четвртом месту по броју гласова. У 2013. години урадила је 583 предмета, проценат 

укинутих је 18,89%. У 2014. години урадила је 595 предмета, у парници 178, проценат 

укинутих 21,11%. У 2015. години урадила је укупно 723 предмета, а проценат 

укинутих је 22,22%.  

Судија Бранислава Горавица истиче да је Комисија разговарала и о кандидату 

Јовану Кордићу, судији Привредног суда у Београду, који је и председник тог суда. 

Истиче да се ради о добром кандидату и дугогодишњем судији, али да није стављен 

као предлог, управо зато што се налази на функцији председника Привредног суда у 

Београду. Како су упознати, досадашњи став Савета је био да се председници судова 

не бирају за судију суда вишег степена док обављају функцију председника, из разлога 

што је став да председници судова треба да заврше свој мандат на који су изабрани, те 

да такође није добро да се неко бира у непосредно виши суд, а потом враћа као 

председник суда у нижестепени суд. Истиче да имамо тројицу кандидата – 

председнике судова који су конкурисали, и то Кордић Јована из Привредног суда у 

Београду, Недељковић Синишу из Привредног суда у Пожаревцу и Крстић Зорана из 

Привредног суда у Зајечару. Ради се све о судијама са дугогодишњим стажом.  
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Још једна кандидаткиња о којој је Комисија разговарала и имала је у виду је 

Лакић Драгица, саветник у Врховном касационом суду. Како наводи, није уобичајена 

пракса да се у суд републичког ранга бирају кандидати из реда судијских помоћника. 

Драгица Лакић је раније била у Градском органу за прекршаје, у време када је тај орган 

био део управе. Истиче да је овај кандидат врхунски стручњак, вредна и посвећена 

послу, са изузетним резултатима у другостепеном привредном већу у Врховном 

касационом суду.  

Председник Драгомир Милојевић подржава оно што је речено за саветника 

Драгицу Лакић и истиче да је Драгица Лакић одличан кандидат, потпуно спремна да 

ради самостално као судија.  

Министар Нела Кубуровић истиче да је мишљења да је за неког ко је први пут 

биран на судијску функцију 2010. године рано да буде биран на судијску функцију у 

суд републичког ранга. Не оспорава изузетне резултате рада судије Данијеле Дукић, 

али поред кандидата које имамо са 15 или 20 година судијског стажа, мишљења је да 

треба да се сачека. Истиче да је једини кандидат који је међу предложеним 

кандидатима поступао искључиво у материји извршења судија Миловановић Љиљана. 

Привредни апелациони суд је новим Законом о извршењу и обезбеђењу добио нове 

надлежности, треба да се формира жалбено веће када је у питању извршење и стога 

треба да се води рачуна и о томе, да се бирају судије које су поступале до сада у 

материји извршења по Закону о извршењу из 2011. године, јер се закони из 2004. и 

2011. године потпуно разликују.  Пошто је споменут кандидат Јован Кордић, слаже се 

да је проблем када се бира председник суда за судију суда вишег степена, али је 

мишљења да потпуно познаје материју извршења и који је био упућен у рад на изради 

новог Закона о извршењу и обезбеђењу. Познаје и рад извршитеља чије одлуке ће се 

преиспитивати у Привредном апелационом суду. То је судија који је радио на изради 

Закона, али је учествовао и на обуци извршитеља. То је судија са дугогодишњим 

искуством, те је њен предлог за избор за судију Привредног апелационог суда судија 

Јован Кордић. У сваком случају подржава да не треба да буде предложен поново за 

председника суда, уколико буде биран за судију Привредног апелационог суда.  

Судија Бранислава Горавица истиче да познаје судију Јована Кордића од 1992. 

године, када су заједно бирани на судијску функцију, као дугогодишњег судију, 

искусног судију, који је радио дуго у материји извршења, био је у комисији за 

извршитеље, био је у радној групи за израду Закона о стечају. Судија Јован Кордић 

није био реизабран 2009. године и у то време је радио у ДДОР „Дунав“, а затим, када је 

враћен у Привредни суд у Београду радио је привредне преступе и стечај, а једно време 

је био и члан Ипв већа.   

Судија Матија Радојичић истиче да познаје судију Јована Кордића као врсног 

стручњака за извршну материју и стечај, дугогодишњег судију, те подржава предлог 

министра. Подсетио је да је разлог зашто је Савет  повећао број судија у Привредном 

апелационом суду управо примена новог Закона о извршењу и обезбеђењу, па би онда 

било и целисходно да изаберемо стручњака из те материје. Тачно је да је судија Јован 

Кордић председник Привредног суда, али тиме што је конкурисао за суд републичког 

ранга показује да је спреман да функцију председника суда уступи неком другом 

судији.  

Судија Бранислава Горавица истиче да се Привредни апелациони суд заиста 

озбиљно бави и уједначавањем судске праксе и сматра да није проблем што добија 

другостепену извршну материју, осим што треба да има довољан број судија који ће 

поступати. У целом периоду у коме другостепена извршна материја није била код 

Привредног апелационог суда, Привредни апелациони суд је уједначавао судску 

праксу у материји извршења на тај начин што су судије првостепених судова 

достављале спорна питања, а судије Привредног апелационог суда су припремале 

одговоре и на саветовању судија привредних судова на Златибору се уједначавала 
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пракса кроз дискусију, тако да су све судије могле да се укључе у рад. У билтенима 

суда и параграф програму постоје ставови у вези са применом Закона о извршењу из 

2011. године. Поред судије Миловановић Љиљане и судија Влаисављевић Татјана је 

радила у материји извршења.  

Петар Петровић истиче да подржава предлог министра Неле Кубуровић да се 

судија Јован Кордић предложи за избор за судију Привредног апелационог суда. 

Судија Данијела Дукић је млада судија, биће још огласа за избор и треба да сачека.  

Драгомир Милојевић, председник Савета, истиче да је судија Данијела Дукић 

заиста млад судија, иако је доста година већ прошло од 2010. године, седам година, те 

се и за те судије више не може рећи да су младе судије. Ипак, судија Јован Кордић већ 

неколико пута за редом конкурише за судију Привредног апелационог суда, што 

потврђује његову намеру да ради у том суду. Такође, подржава став да ако буде 

изабран за судију Привредног апелационог суда, не треба да буде предложен поново за 

председника суда.  

Председник Комисије, судија Бранислава Горавица истиче да Комисија остаје 

при предлогу који је изнела за избор шест судија, како је и реферисала. 

Председник Савета Драгомир Милојевић ставио је прво предлоге Комисије на 

гласање, редом онако како их је судија Бранислава Горавица реферисала, и то: 

Смиљанић Верица, судија Привредног суда у Пожаревцу, Дукић Данијела, судија 

Привредног суда у Краљеву, Спаховић Иванка, судија Привредног суда у Београду, 

Влаисављевић Татјана, судија Привредног суда у Београду, Суботић Биљана, судија 

Привредног суда у Београду, Миловановић Љиљана, судија Привредног суда у 

Београду, за избор за судију Привредног апелационог суда, као и предлог министра 

Неле Кубуровић за избор судије Јована Кордића, за судију Привредног апелационог 

суда.   

Савет је ''''''''''''''''''' донео одлуку да Смиљанић Верицу, судију Привредног 

суда у Пожаревцу изабере за судију Привредног апелационог суда.  

Савет ''''''' ''''''''''''' предлог Комисије да се Дукић Данијела, судија 

Привредног суда у Краљеву изабере за судију Привредног апелационог суда. 

Савет је '''''''''''''''''''' донео одлуку да Спаховић Иванку, судију Привредног 

суда у Београду, изабере за судију Привредног апелационог суда. 

 Савет је '''''''''''''''''''' донео одлуку да Влаисављевић Татјана, судију 

Привредног суда у Београду, изабере за судију Привредног апелационог суда. 

Савет је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да Суботић Биљану, судију Привредног 

суда у Београду, изабере за судију Привредног апелационог суда. 

Савет је '''''''''''''''''''' донео одлуку да Миловановић Љиљану, судију 

Привредног суда у Београду, изабере за судију Привредног апелационог суда. 

Савет је ''''''''''''''' '''''''''''' донео одлуку да Кордић Јована, судију 

Привредног суда у Београду, изабере за судију Привредног апелационог суда. 

 

3. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за 

избор судија у Привредном суду у Новом Саду, који је објављен у 

“Службеном гласнику РС“ број 48/16 од 25.05.2016. године; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета, наводи да је расписан оглас за избор 

двоје судија Привредног суда у Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику 

РС“, број 57/16. На наведени оглас се пријавило 24 кандидата. Реч даје судији 

Бранислави Горавици, која је председник Комисије за избор судија Привредног суда у 

Новом Саду.  

Судија Бранислава Горавица је реферисала да се на оглас пријавило 24 

кандидата, и то 5 кандидата из реда судија, 15 кандидата из реда судијских помоћника 
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и четири кандидата из реда осталих лица. Комисија је обавила разговор у јулу и 

августу са свим кандидатима из реда судијских помоћника и осталих лица. 

Комисија је пошла од тога да се ради о суду специјализоване материје и 

определила се да предложи сараднике из тог суда. Комисија ''''''''''''''''''''''''''' предлаже два 

кандидата за избор за судије Привредног суда у Новом Саду, и то: 

Први предлог је Савић Андријана, рођена 1973. године. Сарадник је у 

Привредном суду у Новом Саду. Правосудни испит је положила 2005. године. Истиче 

да је овај кандидат студирао око 10 година и да нема висок просек (6,53), али је већ 

преко десет година сарадник у привредном суду, па искуству даје предност у односу на 

године студирања и просечној оцени. Од 2002. године била је приправник у 

Општинском суду у Новом Саду, а од 2006. године па све до данас је судијски 

помоћник у Привредном суду у Новом Саду. На седници свих судија Привредног суда 

у Новом Саду добила је позитивно мишљење, а на седници свих судија Привредног 

апелационог суда добила је опште позитивно мишљење, али је и посебно истакнута у 

дискусији судија. Последње три године оцењена је са „нарочито се истиче“. Радила је 

све материје. Ради у суду за судију која прати судску праксу, а и сама прати судску 

праксу и учествује на семинарима.  

Други предлог је Вујасиновић Ксенија, такође судијски помоћник у Привредном 

суду у Новом Саду. Рођена је 1973. године. Студирала је такође око 10 година и 

просечна оцена је 7,5. Од 2002. до 2004. године била је приправник у Привредном суду 

у Новом Саду, а од 2005. године па све до данас је судијски сарадник у Привредном 

суду у Новом Саду. Такође је радила у свим материјама. Од 2010. године углавном 

ради парницу. Прошла је обуке на Правосудној академији, пише питања за саветовања 

и учествује у њиховом раду. На седници свих судија свог суда добила је позитивно 

мишљење, а на седници свих судија Привредног апелационог суда добила је позитивну 

оцену. Последње три године добила је оцену „нарочито се истиче“.  

Осим ова два кандидата, Комисија истиче и судију Основног суда у Новом 

Саду, Пуповић Срђана, који је седам година био сарадник у Привредном суду у Новом 

Саду, али је Комисија ипак дала предност судијским помоћницима из привредног суда. 

Судија Бранислава Горавица истиче да се Комисија определила претежно на 

основу разговора са кандидатима, да су оба кандидата оставиле одличан утисак на све 

чланове Комисије и зато је Комисија дала предност искуству и радном стажу, јер када 

неко има десет и више година рада у суду и има подршку седнице свих судија суда из 

кога потиче и непосредно вишег суда, треба дати предност кандидатима са дужим 

стажом. То су сарадници који могу одмах да седну да раде самостално као судије.  

Председник Савета Драгомир Милојевић истиче да оба предложена кандидата 

имају по десет и више година стажа, да су то сарадници који носе суд, без њих судије 

не могу да раде и да се ради о сарадницима који пишу одлуке. Има ту кандидата који 

су и краће студирали и имају бољи просек, али је јако важна дужина рада у суду, 

односно не може да се занемари дужина стажа у суду. Савет мора да поштује врсту 

посла који су кандидати радили након положеног правосудног испита. Важна је и 

оцена рада коју сарадник добије у суду. Дванаест година рада у суду, привредном или 

апелационом суду, ту се ради о готовом судији. Дакле, то су сарадници који раде 

годинама, имају подршку суда из кога потичу и који су оставили позитиван утисак на 

чланове Комисије. Подржава да се НСРС предложе за први избор дугогодишњи 

сарадници, управо из привредног суда.  

Председник Савета Драгомир Милојевић ставио је на гласање предлоге 

Комисије, за Савић Андријану и Вујасиновић Ксенију, обе из Привредног суда у 

Новом Саду. 

Савет је '''''''''''''''''''' донео одлуку да Народној скупштини предложи 

Савић Андријану за први избор за судију Привредног суда у Новом Саду. 
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Савет је '''''''''''''''''''''' донео одлуку да Народној скупштини предложи 

Вујасиновић Ксенија за први избор за судију Привредног суда у Новом Саду. 
 

4. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за 

избор судија у Привредном суду у Чачку, који је објављен у 

“Службеном гласнику РС“ број 47/16 од 18.05.2016. године; 

 

Председник Савета Драгомир Милојевић даје реч председнику Комисије, судији 

Бранислави Горавици да извести о предлогу Комисије.  

Судија Бранислава Горавица је рекла да се предлажу два кандидата, да се на 

оглас пријавило 19 кандидата, и то један кандидат из реда судија, 13 кандидата из реда 

судијских помоћника и четири кандидата из реда осталих лица. Комисија је обавила 

разговор 27.07. и 22.08.2016. године са свим кандидатима из реда судијских помоћника 

и осталих лица. 

Предлози Комисије су следећи: 

Први предлог је Ковачевић Јелена. Рођена је 1978. године. Завршила је правни 

факултет за четири године, са просеком 7,77. Од 2001. године је била волонтер у 

трговинском суду, а од 2005. године па до данас је судијски помоћник у трговинском, а 

данас у Привредном суду у Чачку. Дакле, после положеног правосуног испита има 11 

година стажа, а све укупно 15 година у привредном судству. На седници свих судија 

суда из кога потиче добила је позитивно мишљење, као и на седници свих судија 

Привредног апелационог суда. Похађала је семинаре, писала је радове за билтен тог 

суда, прошла је обуке преко Правосудног центра и радила у свим материјама у том 

суду. Ово је кандидат који је био кандидат и за Привредни суд у Зрењанину и тада је 

већ оставила добар утисак на разговору. Она је конкурисала и за Основни суд у Чачку 

и пред Комисијом за основне судове такође је оставила одличан утисак.  

Други кандидат је Ђоковић Биљана. Рођена је 1971. године. Студирала је четири 

године и просечна оцена је 7,81. Била је адвокатски приправник од 1995-1997. Адвокат 

је била од 2000. до 2006. године, од када је сарадник у Привредном суду у Чачку. На 

седници свих судија Привредног суда у Чачку је стављена на прво место, а на седници 

свих судија Привредног апелационог суда је добила позитивно мишљење и посебну 

похвалу Ћојбашић Дејана, судије Привредног апелационог суда, донедавно 

председника Привредног суда у Чачку. Била је секретар суда, и поред тога ради одлуке 

у парничној и извршној материји. Пише реферате и похађа семинаре из области 

привредног судства. 

Председник Савета Драгомир Милојевић истиче да није против предлога 

Комисије, али Ковачевић Јелена је из Београда. Тражи појашњење од Комисије за 

кандидата Радосављевић Милана. Има све три године „нарочито се истиче“, позитивно 

мишљење седнице свих судија.  

Судија Бранислава Горавица сматра да је овај кандидат добар, али да је 

Ковачевић Јелена оставила далеко бољи утисак од овог кандидата на разговору.  

Судија Иван Јовичић истиче да је Ковачевић Јелена најбољи кандидат који је 

био на разговору, фантастичан кандидат, кандидат који је у потпуности спреман да 

суди и ради самостално. Неподељено је мишљење чланова Комисије да је она најбољи 

кандидат који је био на разговору. Њеним избором српско правосуђе може само да 

добије. 

Судија Мирољуб Томић такође истиче да је чињеница да је Ковачевић Јелена из 

Београда, али се ради о кандидату који апсолутно заслужује да буде предложен за први 

избор.  

Других предлога није било, те је председник Савета Драгомир Милојевић 

ставио на гласање предлоге Комисије за Ковачевић Јелену и Ђоковић Биљану. 
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Савет је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да Народној скупштини предложи 

Ковачевић Јелену за први избор за судију Привредног суда у Чачку. 

Савет је ''''''''''''''''''' донео одлуку да Народној скупштини предложи 

Ђоковић Биљану за први избор за судију Привредног суда у Чачку. 
 

5. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за 

избор судија у Вишем суду у Крагујевцу, који је објављен у 

“Службеном гласнику РС“ број 48/16 од 25.05.2016. године; 

 

Председник Драгомир Милојевић даје реч председнику Комисије, судији 

Мирољубу Томићу да извести о предлогу Комисије.  

Судија Мирољуб Томић реферише да је расписан оглас за једно судијско место, 

да се на оглас пријавило 20 кандидата, и то сви из реда судија, тако да није било 

потребе да се обављају разговори.  

Након што су чланови Комисије сагледали све материјале, резултате рада 

судија, мишљења седница свих судија, предлози Комисије су следећи: 

Предлог Комисије је да се изабере Миловановић Весна, судија Основног суда у 

Крагујевцу. Рођена је 1975. године. Од првог дана је у суду, приправник је била од 

2000-2002. године у Општинском суду у Крагујевцу, затим судијски помоћник до 2009. 

године. Од 2010. године је судија Основног суда у Крагујевцу. Она је у свом суду 

добила девет гласова, а у Вишем суду дели прво место, са пет гласова. На седници свих 

судија Апелационог суда у Крагујевцу добила је убедљиво највише гласова колега, 17 

гласова. Када је реч о резултатима рада, она је у 2013. години судила И материју 

претежно и мањи број предмета у К материји; у 2014.години судила је И материју и у 

2015. години И материју, када да је решила укупно 3288 предмета.  

Није било других предлога, па је председник Драгомир Милојевић ставио на 

гласање предлог Комисије да се Миловановић Весна, судија Основног суда у 

Крагујевцу, изабере за судију Вишег суда у Крагујевцу.  

Савет је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Миловановић Весна, судија 

Основног суда у Крагујевцу, изабере за судију Вишег суда у Крагујевцу. 

 

6. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за 

избор судија у Основном суду у Крагујевцу, који је објављен у 

“Службеном гласнику РС“ број 39/16 од 15.04.2016. године; 

 

Председник Драгомир Милојевић даје реч председнику Комисије, судији Ивану 

Јовичићу да извести о предлогу Комисије.  

Судија Иван Јовичић реферише да је расписан оглас за четири судијска места, 

да се на оглас пријавило 108 кандидата, и то 80 кандидата из реда судијских 

помоћника, један из реда адвоката и 27 остала лица.  

Комисија је обавила разговоре са кандидатима. Истиче да су кандидати изузетно 

добри и квалитетни, тако да поред четири кандидата за које су се чланови Комисије 

определили да предложе, могу да предложе још шест или седам кандидата и да српско 

правосуђе напредује.  

Након што су чланови Комисије сагледали све материјале, резултате рада 

судија, мишљења седница свих судија, предлози Комисије су следећи: 

Први предлог је Макојевић Јована, судијски помоћник из Основног суда у 

Крагујевцу. Рођена је 1983. године. Завршила је Правни факултет у Крагујевцу за 5 

година и осам месеци, са просеком 6,9. Правосудни испит је положила 2011. године. 

Била је приправник у Општинском суду у Крагујевцу од 2008-2010. године и од 2011. 

године ради као судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу. Последње три 

године рада оцењена је највишом оценом „нарочито се истиче“. Све време ради у 
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парничној материји. Од 2016. године почела је да ради у кривичном већу. Похађала је 

бројне обуке и семинаре. У суду из кога потиче, на седници свих судија, добила је 11 

гласова, на седници свих судија Вишег суда у Крагујевцу добила је позитивно 

мишљење, као и на седници свих судија Апелационог суда у Крагујевцу. 

Други предлог је Павловић Оливера, судијски помоћник у Апелационом суду у 

Крагујевцу. Рођена је 1968. године. Завршила је Правни факултет у Крагујевцу за 14 

година и седам месеци, са просеком 7,79. За време студирања имала је паузу од 10 

година. Правосудни је положила 2003. године. Била је приправник у Општинском суду 

у Крагујевцу од 2001-2003. године, а затим је радила као адвокатски приправник у 

периоду од 2004-2005. године. Била је адвокат од 2005-2010. године. Од 2011. године 

ради као судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу. Последње три године 

рада оцењена је оценом „нарочито се истиче“. У суду из кога потиче, на седници свих 

судија, добила је 15 гласова, док се Врховни касациони суд није изјаснио јер рад 

колегинице не познаје. Била је учесник великог броја семинара и обука, обављала је 

послове у одељењу судске праксе, писала је сентенце. Оставила је најбољи утисак на 

све чланове Комисије. 

Трећи предлог је Росић Марина, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу. 

Рођена је 1985. године. Завршила је Правни факултет у Београду за 4 година и 11 

месеци, са просеком 9,81. Била је приправник од 2009-2013. године у Петом 

Општинском суду у Београду, односно Првом основном суду у Београду, као 

приправник волонтер и приправник, а од 2013-2015. године радила је као судијски 

помоћник у Првом основном суду у Београду. Од новембра 2015. године је судијски 

помоћник у Вишем суду у Крагујевцу. Правосудни је положила 2012. године. 

Последње три године рада оцењена је највишом оценом „нарочито се истиче“. У суду 

из кога потиче, на седници свих судија, добила је три гласа, на седници свих судија 

Апелационог суда у Крагујевцу добила је позитивно мишљење. Оставила је диван 

утисак на све чланове Комисије. 

Четврти предлог је Петровић Анђела,судијски помоћник у Апелационом суду у 

Крагујевцу. Рођена је 1982. године. Завршила је Правни факултет у Крагујевцу за 6 

година и пет месеци, са просечном оценом 6,97. Била је приправник у Окружном суду 

у Крагујевцу од 2008-2010. године и од 2011. године и даље ради као судијски 

помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу. Правосудни испит је положила 2011. 

године. Последње три године рада оцењена је оценом „нарочито се истиче“. У суду из 

кога потиче, на седници свих судија, добила је четири гласа, а седница Врховног 

касационог суда се није изјашњавала јер кандидата не познаје. Све време ради у 

кривичној материји, припрема реферате и израђује нацрте одлука, објављује сентенце. 

Одличан утисак је оставила на све чланове Комисије 

Посебно похваљује још неке добре кандидате, поред предложених, а то су: 

Дамјановић Јелена, секретар Основног суда у Крагујевцу, Јовановић Зорица, секретар 

Апелационог суда у Крагујевцу, Раденковић Јелена, судијски сарадник у Апелационом 

суду у Крагујевцу, Поповски Завељски Соња и Мирковић Маринковић Ана, обе 

судијски помоћници у Основном суду у Крагујевцу. 

Председник Драгомир Милојевић ставио је на гласање предлоге Комисије да се 

за Основни суд у Крагујевцу прдложе НСРС за први избор следећи кандидати:  

Макојевић Јована, Павловић Оливера, Росић Марина и Петровић Анђела.  

Савет је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Макојевић Јована, судијски 

помоћник у Основном суду у Крагујевцу, предложи НСРС за први избор у 

Основном суду у Крагујевцу.  

Савет је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Павловић Оливера  судијски 

помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу, предложи НСРС за први избор у 

Основном суду у Крагујевцу.  
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Савет је '''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Росић Марина, судијски 

помоћник у Вишем суду у Крагујевцу, предложи НСРС за први избор у Основном 

суду у Крагујевцу.  

Савет је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Петровић Анђела, судијски 

помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу, предложи НСРС за први избор у 

Основном суду у Крагујевцу.  
 

7. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за 

избор судија у Основном суду у Куршумлији, који је објављен у 

“Службеном гласнику РС“ број 39/16 од 15.04.2016. године; 

 

Председник Драгомир Милојевић даје реч председнику Комисије, судији Ивану 

Јовичићу да извести о предлогу Комисије.  

Судија Иван Јовичић реферише да је расписан оглас за два судијска места, да се 

на оглас пријавило 23 кандидата, и то 14 кандидата из реда судијских помоћника, два 

из реда адвоката и седам остала лица.  

Комисија је обавила разговоре са кандидатима. 

Први предлог је Милојевић Данијела, судијски помоћник у Основном суду у 

Куршумлији. Рођена је 1978. године. Завршила је Правни факултет у Нишу за 6 година 

и четири месеца, са просеком 7,84. Положила је правосудни испит 2008. године. Од 

2004-2007. године била је приправник у Општинском суду у Куршумлији. Од 2008-

2011. године радила је у РГЗ, Служби за катастар непокретности Блаце. Од 2012. 

године и даље ради као судијски помоћник у Основном суду у Куршумлији. Све три 

године има оцену „нарочито се истиче“. У суду из којег потиче добила је позитивно 

мишљење. Активно ради у свим материјама, ради као секретар суда, припрема нацрте 

одлука и реферате.  

Други предлог је Јовић Данијела, судијски помоћник у Основном суду у 

Куршумлији. Рођена је 1977. године. Завршила је Правни факултет у Приштини за 6 

година и осам месеци, са просечном оценом 6,92. Правосудни испит је положила 2008. 

године. Од 2005-2007. године радила је као приправник волонтер у Општинском суду у 

Куршумлији, а од 2012. године радила је као судијски помоћник у Основном суду у 

Прокупљу. 2013. године добила је оцену рада „истиче се“, а остале две године 

посматраног период оцену рада „нарочито се истиче“. На седници свих судија суда из 

кога потиче добила је позитивно мишљење, као и на седници свих судија Вишег суда у 

Прокупљу. На седници свих судија Апелационог суда добила је 22 гласа. Учесник је 

доста семинара, активна је у семинарима за суђење у разумном року, пише реферате и 

нацрте одлука. 

Похвалио је и кандидата Марију Станојевић, као доброг кандидата, при чему се 

ради о судијском помоћнику у Вишем суду у Прокупљу, која живи у Прокупљу. 

Предност смо дали кандидаткињама које су из Куршумлије.  

Драгомир Милојевић, председник истиче да је Марија Станојевић бољи 

кандидат, по референцама које поседујемо, и то што је из Прокупља није сметња, 

имајући у виду да раздаљина није велика, те предлаже да Савет размотри и тај предлог. 

Марија Станојевић је судијски помоћник у Вишем суду  у Прокупљу од 2008. године и 

даље. Завршила је Правни факултет за 5 година и  11 месеци, са просеком 8,16. У суду 

из кога потиче добила је позитивно мишљење, а за све три године рада у суду које се 

посматрају, дакле 2013, 2014. и 2015, оцењена је са „нарочито се истиче“.  

Након излагања судије известиоца, председник Драгомир Милојевић је ставио 

на гласање предлоге Комисије да се Милојевић Данијела и Јовић Данијела предложе 

НСРС за први избор за судију Основног суда у Куршумлији, као и предлог да се 

кандидат Станојевић Марија предложи за први избор.  
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Савет је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Милојевић Данијела, судијски 

помоћник у Основном суду у Куршумлији, предложи НСРС за први избор за 

судију Основног суда у Куршумлији. 

Савет ''''''' '''''''''''''' предлог Комисије да се Јовић Данијела предложи 

НСРС за први избор за судију Основног суда у Куршумлији.   

Савет је једногласно донео одлуку да се Станојевић Марија, судијски 

помоћник у Вишем суду у Прокупљу, предложи НСРС за први избор за судију 

Основног суда у Куршумлији.  
 

8. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за 

избор судија у Основном суду у Чачку, који је објављен у 

“Службеном гласнику РС“ број 39/16 од 15.04.2016. године; 

 

Председник Драгомир Милојевић даје реч председнику Комисије, судији Ивану 

Јовичићу да извести о предлогу Комисије.  

Судија Иван Јовичић реферише да је расписан оглас за попуну пет судијских 

места, да се на оглас пријавило 83 кандидата, и то један кандидат из реда судија, 47 

кандидата из реда судијских помоћника, пет из реда адвоката и 30 осталих лица.  

Комисија је обавила разговоре са кандидатима током маја, јуна и јула месеца.  

Први предлог је Кучовић Вујовић Мила, судијски помоћник у Основном суду у 

Чачку. Рођена је 1960. године. Завршила је Правни факултет у Крагујевцу за 5 година и 

два месеца, са просеком 7,00. Положила је правосудни испит 1988. године. Од 1975-

2004. године радила је као правни референт и директор у ИК „Гуча“. Од 2004. године 

је судијски помоћник у Општинском суду у Гучи, а од 2010-2014. године ради као 

судијски помоћник у Основном суду у Чачку, судска јединица у Гучи, а од 2014. 

године у Основном суду у Чачку. Све три године оцењена је са „нарочито се истиче“. 

У суду из којег потиче добила је позитивно мишљење, као и на седници свих судија 

Вишег суда у Чачку. Седница свих судија Апелационог суда у Крагујевцу подржала је 

мишљење седница нижестепених судова из којих кандидати потичу. Поступала је 

искључиво у грађанској материји, дуго година је водила оставински поступак, а од 

2014. године поступала је у извршној материји. Похађала је семинаре у организацији 

Врховног суда Србије, Правосудног центра и поседује сертификате, који су сви 

приложени у њеној пријави. Била је и судија Суда части при Регионалној привредној 

комори Краљева. 

Други предлог је Бошковић Марија, са листе осталих лица. Она је 

правобранилачки помоћник у Општинском јавном правобранилаштву Града Чачка. 

Рођена је 1979. године. Завршила је Правни факултет у Београду за 5 година и један 

месец, са просеком 6,8. Положила је правосудни испит 2007. године. Приправнички 

стаж је обавила у Општинском суду у Чачку, а од 2008. године и даље је стручни 

сарадник у Општинском јавном правобранилаштву Града Чачка. Добила је позитивно 

мишљење институције из које долази и оцењена је оценом „нарочито се истиче“. 

Обавља најсложеније послове у предметима заштите права и интереса Града Чачак. 

Активно заступа Град Чачак пред судовима и другим државним органима, задужена је 

са великим бројем парничних, ванпарничних и управних предмета. Оставила је 

изузетан утисак на све чланове Комисије, те смо је предложили са листе кандидата 

осталих лица.  

Трећи предлог је Новаковић Марија, судијски помоћник у Вишем суду у Чачку. 

Рођена је 1979. године. Завршила је Правни факултет у Крагујевцу за 7 година и један 

месец, са просечном оценом 7,68. Положила је правосудни испит 2007. године. Од 

2005-2007. године радила је као приправник у Окружном суду у Чачку. Од 2007-2009. 

године радила је као судијски помоћник у Општинском суду у Чачку. Од 2010. године 

до априла 2016. године радила је као судијски помоћник у Основном суду у Чачку, а од 
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априла 2016. године и даље ради као судијски помоћник у Вишем суду у Чачку. На 

седници свих судија у суду за из којег потиче добила је позитивно мишљење, а седница 

свих судија Апелационог суда у Крагујевцу подржала је мишљење седнице 

нижестепеног суда из којег кандидат потиче. Све три посматране године оцењена је са 

оценом „нарочито се истиче“. Поступала је у свим материјама, а од 2016. године 

поступа искључиво у грађанској материји, учествује у изради Гж одлука. Оставила је 

снажан утисак на све чланове Комисије.  

Четврти предлог је Гавриловић Марица, судијски помоћник у Основном суду у 

Чачку. Рођена је 1973. године. Завршила је Правни факултет у Крагујевцу за 7 година и 

десет месеци, са просечном оценом 6,68. Положила је правосудни испит 2005. године. 

Приправнички стаж је обавила у Општинском јавном правобранилаштву у Чачку, а од 

2006-2009. године радила је као судијски помоћник у Општинском суду у Чачку. Од 

2010. године и даље је судијски помоћник у Основном суду у Чачку. На седници свих 

судија у суду за из којег потиче добила је позитивно мишљење, као и на седници свих 

судија Вишег суда у Чачку. Седница свих судија Апелационог суда у Крагујевцу 

подржала је мишљење седнице нижестепеног суда из којег кандидат потиче. Све три 

посматране године оцењена је са оценом „нарочито се истиче“. Поступала је у свим 

материјама, а од 2016. године поступа у грађанској материји. Оставила је одличан 

утисак на све чланове Комисије.  

Пети предлог је Шундек Татјана, секретар Школе за основно музичко 

образовање „Др Војислав Вучковић“ у Чачку. Завршила је Правни факултет у Београду 

за 8 година и три месеца, са просечном оценом 7,00. Положила је правосудни испит 

1998. године. Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Чачку. Радила је 

једно време у предузећима као дипломирани правник, а од 2004. године је секретар 

школе. Добила је позитивно мишљење колектива из којег долази, с обзиром на њено 

залагање.  

Похваљује и кандидата Богојевић Драгану, судијског помоћника у Основном 

суду у Крушевцу, судска јединица Варварин. Ради се о колегиници која је правни 

факултет завршила за мање од пет година, са просечном оценом 9,45.  

Председник Драгомир Милојевић је предложио да се чланови Савета упознају 

са кандидатом Кљајић Славицом, која је у табелама под редним бројем 18 и ради као 

судијски помоћник у Основном суду у Чачку. Сматра да овај кандидат такође 

заслужује, по референцама које су приложене уз пријаву, да буде размотрен као 

предлог. Имајући у виду да долази из суда, да је правни факултет завршила за 4 године 

и четири месеца, са просечном оценом 7,48, да је од 2000. године у суду и данас 

судијски помоћник у Основном суду у Чачку, сматра да јој треба дати предност у 

односу на колегиницу Шундек Татјану. Ово пре свега имајући у виду искуство и врсту 

посла коју је обављала након положеног правосудног испита, а који је положила 2003. 

године.  

Након излагања судије известиоца, председник Драгомир Милојевић је ставио 

на гласање предлоге Комисије да се Кучовић Вујовић Мила, Бошковић Марија, 

Новаковић Марија, Гавриловић Марица и Шундек Татјана предложе НСРС за први 

избор за судију Основног суда у Чачку, као и предлог да се Кљајић Славица предложи 

НСРС за први избор за судију Основног суда у Чачку.  

Савет је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се Кучовић Вујовић Мила, судијски 

помоћник у Основном суду у Чачку, предложи НСРС за први избор у Основном 

суду у Чачку. 

Савет је '''''''''''''''''' донео одлуку да се Бошковић Марија, 

правобранилачки помоћник у Општинском јавном правобранилаштву Града 

Чачка, предложи НСРС за први избор за судију Основног суда у Чачку. 
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Савет је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Новаковић Марија, судијски 

помоћник у Вишем суду у Чачку, предложи НСРС за први избор за судију 

Основног суда у Чачку. 

Савет је '''''''''''''''''' донео одлуку да се Гавриловић Марица, судијски 

помоћник у Основном суду у Чачку, предложи НСРС за први избор за судију 

Основног суда у Чачку. 

Савет '''''''' ''''''''''''' предлог Комисије да се Шундек Татјана, секретар 

Школе за основно музичко образовање „Др Војислав Вучковић“ у Чачку 

предложи НСРС за први избор за судију Основног суда у Чачку. 

Савет је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Кљајић Славица, судијски 

помоћник у Основном суду у Чачку предложи НСРС за први избор за судију 

Основног суда у Чачку. 
 

9. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за 

избор судија у Основном суду у Новом Пазару, који је објављен у 

“Службеном гласнику РС“ број 39/16 од 15.04.2016. године; 

 

Председник Драгомир Милојевић даје реч председнику Комисије, судији Ивану 

Јовичићу да извести о предлогу Комисије.  

Судија Иван Јовичић реферише да је расписан оглас за попуну три судијска 

места, да се на оглас пријавило 34 кандидата, и то један кандидат из реда судија, 14 

кандидата из реда судијских помоћника и 19 из реда осталих лица.  

Комисија је обавила разговоре са кандидатима током маја, јуна и јула месеца. 

Први предлог Комисије је Шумарац Ненад, судијски помоћник из Основног 

суда у Рашкој. Рођен је 1976. године. Завршио је Правни факултет у Приштини за 7 

година и 11 месеци, са просечном оценом 6,52. Приправнички стаж је обавио у 

Општинском суду у Рашкој и положио је правосудни испит 2008. године. Од  2010. 

године и даље је судијски помоћник у Основном суду у Рашкој. На седници свих 

судија свог суда добио је позитивно мишљење, као и на седници свих судија Вишег 

суда у Краљеву. Седница свих судија Апелационог суда у Крагујевцу подржала је 

мишљење нижестепених судова о кандидатима. За све три године посматраног периода 

оцењен је са „нарочито се истиче“. Радио је највише у парничној материји и водио 

оставински поступак.  

Други кандидат је Зухра Спахић, судијски помоћник у Вишем суду у Новом 

Пазару. Рођена је 1977. године. Завршила је Правни факултет у Приштини за 7 година 

и један месец, са просечном оценом 6,24. Приправнички стаж је обавила у Окружном 

јавном тужилаштву у Новом Пазару и положила је правосудни испит 2009. године. Од 

2009. године је судијски помоћник у Окружном односно Основном суду у Новом 

Пазару. На седници свих судија Вишег суда у Новом Пазару добила је позитивно 

мишљење. Седница свих судија Апелационог суда у Крагујевцу подржала је мишљење 

нижестепених судова о кандидатима. За 2013. годину добила је оцену „нарочито се 

истиче“. 2014. и 2015. године је била на породиљском одсуству, те не поседује оцену 

рада за те године. 

Трећи предлог Комисије је Дедеић Мухедин, судијски помоћник у Основном 

суду у Новом Пазару. Рођен је 1979. године. Завршио је Правни факултет у Приштини 

за 9 година и два месеца, са просечном оценом 6,48. Приправнички стаж је обавио у 

Општинском / Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару и положио је правосудни 

испит 2010. године. Од 2011. године ради као тужилачки помоћник у Основном јавном 

тужилаштву у Новом Пазару, а од децембра 2011. године као судијски помоћник у 

Основном суду у Новом Пазару. На седници свих судија свог суда добио је позитивно 

мишљење, као и на седници свих судија Вишег суда у Краљеву. Седница свих судија 

Апелационог суда у Крагујевцу подржала је мишљење нижестепених судова о 
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кандидатима. За све три године посматраног период није оцењен, јер је засновао радни 

однос у суду на одређено време. 

Председник Савета Драгомир Милојевић даје реч судији Мирољубу Томићу. 

Судија Мирољуб Томић истиче да предлаже да се и један кандидат, полазник почетне 

обуке са Правосудне академије стави као предлог, и то кандидат Срећковић Марко, 

рођен 1983. године. Завршио је правни факултет за 6 година, са просечном оценом 

7,06. Све време је радио у суду од 2008. године. Правосудни испит је положио 2011. 

године и заслужује да буде предложен за први избор за судију.  

Након излагања судије известиоца и дискусије, председник Савета Драгомир 

Милојевић је ставио на гласање предлоге Комисије да се Шумарац Ненад, Зухра 

Спахић и Дедеић Мухедин предложе НСРС за први избор за судију Основног суда у 

Новом Пазару. Такође ставио је на гласање и предлог судије Мирољуба Томића да се 

Срећковић Марко предложи НСРС за први избор за судију Основног суда у Новом 

Пазару.  

Савет је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се Шумарац Ненад, судијски 

помоћник у Основном суду у Рашкој, предложи НСРС за први избор за судију 

Основног суда у Новом Пазару. 

Савет је '''''''''''''' '''''''''''''' донео одлуку да се Зухра Спахић, судијски 

помоћник у Вишем суду у Новом Пазару, предложи НСРС за први избор за судију 

Основног суда у Новом Пазару. 

Савет '''''''' ''''''''''''''' предлог да се Дедеић Мухедин, судијски помоћник у 

Вишем суду у Новом Пазару, предложи НСРС за први избор за судију Основног 

суда у Новом Пазару. 

Савет је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Срећковић Марко, корисник 

почетне обуке на Правосудној академији, предложи НСРС за први избор за судију 

Основног суда у Новом Пазару. 
  

10. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за 

избор судија у Основном суду у Краљеву, који је објављен у 

“Службеном гласнику РС“ број 39/16 од 15.04.2016. године; 

 

Председник Савета Драгомир Милојевић даје реч председнику Комисије, судији 

Ивану Јовичићу да извести о предлогу Комисије.  

Судија Иван Јовичић реферише да је расписан оглас за два судијска места, да се 

на оглас пријавило 68 кандидата, и то 48 кандидата из реда судијских помоћника и 20 

из реда осталих лица.  

Комисија је обавила разговоре са кандидатима. 

Први предлог је Јанковић Богдан, судијски помоћник у Апелационом суду у 

Београду. Рођен је 1986. године. Завршио је Правни факултет у Београду за 4 године, 

са просечном оценом 7,61. Приправнички стаж обавио је у Другом општинском суду у 

Београду, односно Првом основном суду у Београду током 2009. и 2010. године, а 

затим је од маја 2010. до маја 2011. године био приправник у Вишем суду у Београду. 

Положио је правосудни испит 2012. године. Од 2013. године је судијски помоћник у 

Апелационом суду у Београду. На седници свих судија Апелационог суда у Београду 

добио је 33 гласа, те се налази на другом месту по броју гласова. За посматрани период 

од три године није оцењен, јер је засновао радни однос у суду на одређено време. 

Колега углавном поступа у грађанској материји и аутор је или коаутор више стручних 

радова. Породица му живи у Крагујевцу и не би му био проблем да путује у Краљево, 

те Комисија сматра да је то добар предлог.   

Судија Матија Радојичић додаје да овај кандидат ускоро завршава и докторат из 

области кривичне материје.  
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Други предлог Комисије је Ковачевић Марина, судијски помоћник у Основном 

суду у Краљеву. Рођена је 1982. године. Завршила је Правни факултет у за 4 године и 

шест месеци, са просечном оценом 8,64. Правосудни испит је положила 2008. године. 

Приправнички стаж је обавила у Општинском јавном тужилаштву у Трстенику. Током 

периода од 2009-2011. године радила је као дипломирани правник у РГЗ, катастар у 

Врњачкој Бањи, а од 2011. године је судијски помоћник у Основном суду у Краљеву. 

Све три године посматраног период оцењена је са „нарочито се истиче“. На седници 

свих судија суда из кога потиче добила је позитивно мишљење, као и на седници свих 

судија Вишег суда у Краљеву. Седница свих судија Апелационог суда у Крагујевцу 

подржала је мишљење нижестепених судова о кандидатима. Она је поступала у свим 

материјама, од 2012. године је и портпарол суда, а од 2014. године распоређена је у 

Одељење судске праксе.  

Драгомир Милојевић, председник Савета, истиче да треба тражити кандидате 

међу судијским помоћницима суда за који се предлаже избор судија. Предлаже да 

чланови Савета погледају податке за Анђелковић Драгослава, који је такође добар 

кандидат, по референцама које поседујемо. Он је судијски помоћник у Основном суду 

у Краљеву од 2008. године и даље. Завршио је Правни факултет за 6 година и шест 

месеци, са просеком 7,30. На седници свих судија суда из кога потиче добио је 

позитивно мишљење, као и на седници свих судија Вишег суда у Краљеву. Седница 

свих судија Апелационог суда у Крагујевцу подржала је мишљење нижестепених 

судова о кандидатима. Све три године има оцену „нарочито се истиче“.   

Поред тога, председинк Драгомир Милојевић истиче да је према подацима из 

пријава, очигледно добар кандидат и Мрвић Младен, судијски помоћник из Основног 

суда у Краљеву. Завршио је правни факултет за 8 година и један месец, са просечном 

оценом 8,58. Све време ради у суду, прво у Општинском суду у Краљеву, а од 2010. 

године и даље је судијски помоћник у Основном суду у Краљеву. За све три године 

посматраног периода има оцену „нарочито се истиче“. На седници свих судија суда из 

кога потиче добио је позитивно мишљење, као и на седници свих судија Вишег суда у 

Краљеву. Седница свих судија Апелационог суда у Крагујевцу подржала је мишљење 

нижестепених судова о кандидатима. Председник Драгомир Милојевић ставља предлог 

Савету да се Мрвић Младен предложи НСРС за први избор за Основни суд у Краљеву.  

Након излагања судије известиоца, председник Драгомир Милојевић је ставио 

на гласање предлоге Комисије и то: да се Јанковић Богдан и Ковачевић Марина 

предложе НСРС за први избор за судију Основног суда у у Краљеву, и предлог да се 

кандидат Мрвић Младен предложи НСРС за први избор. 

Савет је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Ковачевић Марина, судијски 

помоћник у Основном суду у Краљеву, предложи НСРС за први избор за судију 

Основног суда у Краљеву. 

Савет '''''''' '''''''''''''' предлог Комисије да се Јанковић Богдан предложи 

НСРС за први избор за судију Основног суда у Краљеву.   

Савет је '''''''''''''''' '''''''''''''' донео одлуку да се Мрвић Младен, судијски 

помоћник у Основном суду у Краљеву, предложи НСРС за први избор за судију 

Основног суда. 
 

11. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за 

избор судија у Прекршајном суду у Новом Пазару, који је објављен 

у “Службеном гласнику РС“ број 39/16 од 15.04.2016. године; 

 

Председник Савета Драгомир Милојевић даје реч председнику Комисије, судији 

Ивану Јовичићу да извести о предлогу Комисије.  
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Судија Иван Јовичић реферише да је расписан оглас за попуну три судијска 

места, да се на оглас пријавио 31 кандидат, и то 9 кандидата из реда судијских 

помоћника, два кандидата из реда адвоката и 20 кандидата из реда осталих лица.  

Комисија је обавила разговоре са кандидатима током маја, јуна и јула месеца. 

Први предлог Комисије је Диванефендић Јасмин, тужилачки помоћник из 

Вишег јавног тужилаштва у Новом Пазару. Рођен је 1982. године. Завршио је Правни 

факултет у Београду за 8 година и осам месеци, са просечном оценом 6,84. 

Приправнички стаж је обавио у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару, а од 2013. 

године и даље је тужилачки помоћник у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару. 

Положио је правосудни испит 2013. године. Добио је позитивно мишљење институције 

из које долази.  

Други кандидат је Тутић Михрија, судијски помоћник у Прекршајном суду у 

Новом Пазару. Рођена је 1978. године. Завршила је Правни факултет у Приштини за 9 

година и седам месеци, са просечном оценом 6,25. Приправнички стаж је обавила у 

органу за прекршаје у Тутину односно у Прекршајном суду у Новом Пазару. Од 2011. 

године и даље је судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Пазару. Положила је 

правосудни испит 2011. године. На седници свих судија Прекршајног суда у Новом 

Пазару добила је позитивно мишљење, а на седници свих судија Прекршајног 

апелационог суда добила је 17 гласова. За све три године посматраног периода има 

оцену „нарочито се истиче“. Похађала је семинаре из области прекршајног права.  

Трећи предлог Комисије је Чорбић Вељко, судијски помоћник у Прекршајном 

суду у Рашкој. Рођен је 1977. године. Завршио је Правни факултет у Крагујевцу за 11 

година и три месеца, са просечном оценом 7,16. Приправнички стаж је обавио у 

адвокатској канцеларији и положио је правосудни испит 2012. године. Од 2014. године 

и даље ради као судијски помоћник у Прекршајном суду у Рашкој. На седници свих 

судија Прекршајног суда у Рашкој добио је позитивно мишљење, а на седници свих 

судија Прекршајног апелационог суда добио је 17 гласова. За све три године 

посматраног период није оцењен, јер је засновао радни однос на одређено време. 

Самосталан је у раду, израђује нацрте одлука и похађа семинаре.  

Након излагања судије известиоца, председник Драгомир Милојевић је ставио 

на гласање предлоге Комисије да се Диванефендић Јасмин, Тутић Михрија и Чорбић 

Вељко предложе НСРС за први избор за судију Прекршајног суда у Новом Пазару.  

Савет је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Диванефендић Јасмин, тужилачки 

помоћник из Вишег јавног тужилаштва у Новом Пазару, предложи НСРС за први 

избор за судију Прекршајног суда у Новом Пазару. 

Савет је '''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Тутић Михрија, судијски 

помоћник у Прекршајном суду у Новом Пазару, предложи НСРС за први избор за 

судију Прекршајног суда у Новом Пазару 

Савет је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Чорбић Вељко, судијски помоћник 

у Прекршајном суду у Новом Пазару, предложи НСРС за први избор за судију  

Прекршајног суда у Новом Пазару. 
 

12. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за 

избор судија у Прекршајном суду у Чачку, који је објављен у 

“Службеном гласнику РС“ број 39/16 од 15.04.2016. године; 

 

Председник Савета Драгомир Милојевић даје реч председнику Комисије, судији 

Ивану Јовичићу да извести о предлогу Комисије.  

Судија Иван Јовичић је рекао да је расписан оглас за попуну три судијска места, 

да се на оглас пријавио 58 кандидата, и то 27 кандидата из реда судијских помоћника, 

четири кандидата из реда адвоката и 27 кандидата из реда осталих лица.  

Комисија је обавила разговоре са кандидатима током маја, јуна и јула месеца. 
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Први предлог Комисије је Лазаревић Оливера, овлашћени заступник за 

прекршаје из области саобраћаја у Полицијској управи у Чачку. Рођена је 1980. године. 

Завршила је Правни факултет у Београду за 5 година и осам месеци, са просечном 

оценом 8,39. Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Гучи. Правосудни 

испит је положила 2009. године. Од 2009. године ради као службено лице за вођење 

прекршајног поступка из области саобраћаја у Полицијској управи у Чачку. Добила је 

позитивно мишљење институције из које долази.  

Други кандидат је Стефановић Данијела, судијски помоћник у Прекршајном 

суду у Чачку. Рођена је 1974. године. Завршила је Правни факултет у Крагујевцу за 7 

година и један месец, са просечном оценом 6,76. Приправнички стаж је обавила у 

Општинском суду у Чачку од 2001-2004. године, тако да је правосудни испит 

положила 2004. године. Током 2008. и 2009. године радила је као стручни сарадник у 

Општинском органу за прекршаје у Чачку. Од 2010. године ради у  Прекршајном суду 

у Чачку, где је од 2011. године распоређена и на место секретара суда. Положила је 

правосудни испит 2011. године. На седници свих судија Прекршајног суда у Чачку 

добила је позитивно мишљење, а на седници свих судија Прекршајног апелационог 

суда добила је 28 гласова. За све три године посматраног период има оцену „нарочито 

се истиче“. Приложила је сертификат Правосудне академије о посебним знањима за 

примену Закона о заштити узбуњивача и потврде Агенције за борбу против корупције. 

Похађала је семинаре из области прекршајног права.  

Трећи предлог Комисије је Мајсторовић Биљана, судијски помоћник у 

Основном суду у Чачку. Рођена је 1977. године. Завршила је Правни факултет у 

Крагујевцу за 6 година и шест месеци, са просечном оценом 6,93. Приправнички стаж 

је обавила у Окружном суду у Чачку, а од 2006 до 2008. године радила је као судијски 

помоћник у Окружном суду у Чачку. Положила је правосудни испит 2005. године. 

Током 2008. и 2009. године била је судијски помоћник у Општинском суду у Чачку, а 

од 2010. године ради као судијски помоћник у Основном суду у Чачку на месту 

секретара суда. На седници свих судија Основног суда у Чачку добила је позитивно 

мишљење, као и на седници свих судија Вишег суда у Чачку. На Апелационог суда у 

Крагујевцу подржано је мишљење нижестепених судова о кандидатима. За све три 

године посматраног период има оцену „нарочито се истиче“. Оставила је добар утисак 

на све чланове Комисије. 

Након излагања судије известиоца, председник Драгомир Милојевић је ставио 

на гласање предлоге Комисије да се Лазаревић Оливера, Стефановић Данијела и 

Мајсторовић Биљана предложе НСРС за први избор за судију Прекршајног суда у 

Чачку.  

Савет је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Лазаревић Оливера, овлашћени 

заступник за прекршаје из области саобраћаја у Полицијској управи у Чачку, 

предложи НСРС за први избор за судију Прекршајног суда у Чачку. 

Савет је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Стефановић Данијела, судијски 

помоћник у Прекршајном суду у Чачку, предложи НСРС за први избор за судију 

Прекршајног суда у Чачку. 

Савет је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Мајсторовић Биљана, судијски 

помоћник у Основном суду у Чачку, предложи НСРС за први избор за судију 

Прекршајног суда у Чачку. 

 

13. Разно. 

 

1. Високи савет судства је донео одлуке о образовању 

комисија за спровођење поступка избора судија за 

оглашене изборе до сада, по свим нивоима и врстама суда, 

и то:  
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За апелационе судове у саставу: Мирољуб Томић, председник Комисије, 

Бранислава Горавица, члан Комисије и Саво Ђурђић, члан Комисије; 

За више судове у саставу: Иван Јовичић, председник Комисије, Матија 

Радојичић и Славица Милошевић Газивода; 

За основне судове у саставу: Иван Јовичић, председник Комисије, Матија 

Радојичић, члан Комисије и Славица Милошевић Газивода, члан Комисије; 

За Прекршајни апелациони суд у саставу: Мирољуб Томић, председник 

Комисије, Бранислава Горавица, члан Комисије и Саво Ђурђић, члан Комисије; 

За избор за прекршајне судове у саставу: Иван Јовичић, председник 

Комисије, Матија Радојичић, члан Комисије и Славица Милошевић Газивода, 

члан Комисије; 

За избор за привредне судове у саставу: Бранислава Горавица, председник 

Комисије, Матија Радојичић, члан Комисије и Славица Милошевић Газивода, 

члан Комисије.  

 

2. Председник Савета Драгомир Милојевић је подсетио 

чланове да је Савет на седници одржаној 31. августа 2016. 

године именовао за заменике Дисциплинског тужиоца, 

Марину Ђукић, судију Апелационог суда у Нишу и Јовицу 

Илића, судију Основног суда у Параћину, те да је сада 

неопходно, у циљу њиховог ефикасног рада и ангажовања, 

да Савет одлучи о умањењу прилива на месечном нивоу у 

суду у којем обављају судијску функцију.  

 

Високи савет судства '''''''''''''''''''' је донео одлуку да се умањује прилив 

предмета на месечном нивоу за 40% Марини Ђукић, судији Апелационог суда у 

Нишу, која је именована за заменика Дисциплинског тужиоца. 

Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео одлуку да се умањује прилив 

предмета на месечном нивоу за 40% Јовици Илићу, судији Основног суда у 

Параћину, који је именован за заменика Дисциплинског тужиоца. 

 

 

3. Председник Савета, Драгомир Милојевић, обвестио је 

чланове да се Министарство правде обратило 05. 

септембра 2016. године Високом савету судства са 

захтевом да се именују представници Високог савета 

судства који би учествовали у раду заједничке радне групе 

(Врховни касациони суд, Министарство правде и Високи 

савет судства) ради дефинисања послова правосудне 

управе које  Високи савет судства, у складу са одредбама 

Закона о уређењу судова, треба да преузме од 01. јануара 

2017. године. 

 

Високи савет судства је именовао да у раду наведене радне групе учествују 

Кршикапа Мајда, секретар Високог савета судства и Томашевић Бранка, 

помоћник секретара.  

 

4. Доношење закључка о одбачају пријава кандидата 

поднетих на оглас за избор председника судова, који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“, број 64/16 од 22. 

јула 2016. године 
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Председник Савета Драгомир Милојевић упознао је чланове Савета да је 

Комисија за избор председника судова заказала разговоре са кандидатима за 14. и 15. 

септембар 2016. године, те даје реч судији Мирољубу Томићу, председнику Комисије.  

Судија Мирољуб Томић реферише да се Комисија упознала са пријавама, да је 

испитала њихову потпуност и благовременост, те да је предлог Комисије да Савет 

донесе закључак о одбачају две пријаве на оглас за избор председника судова, и то: 

- пријава Ђурић Гордане, судије Вишег суда у Прокупљу и вршиоца функције 

председника Вишег суда у Прокупљу, на оглас за избор председника Вишег 

суда у Прокупљу одбацује се, као неблаговремена и 

- пријава Весић Јовице, начелника Комуналне полиције у Крушевцу, на оглас 

за избор председника Прекршајног суда у Крушевцу, одбацује као 

недозвољена.  

 

Високи савет судства '''''''''''''''''' је донео закључак да се пријава Ђурић 

Гордане, судије Вишег суда у Прокупљу и вршиоца функције председника Вишег 

суда у Прокупљу, на оглас за избор председника Вишег суда у Прокупљу, одбацује 

као неблаговремена.  

Високи савет судства '''''''''''''''''''' је донео закључак да се пријава Весић 

Јовице, начелника Комуналне полиције у Крушевцу, на оглас за избор 

председника Прекршајног суда у Крушевцу, одбацује као недозвољена.  
 

 

 

 

   Седница је завршена у 12,15 часова. 

               Записник саставила: 

 

                  Мајда Кршикапа 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          


