
 

 

 

 

                           
                 Република Србија 
          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

              Број: 06-00-8/2015-01 

       Датум: 20. фебруар 2015. године 

                       Б е о г р а д 

 

 ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 20. фебруара 2015. године 

 
           Седница је почела у 09,20 часова. 

 

           Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Бранка Банчевић и Александар 

Стоиљковски, изборни чланови из реда судија и Никола Селаковић, министар правде, 

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

самоуправу и др Зоран Стојановић, изборни члан из реда професора правног 

факултета.  

 

          Седници није приступила Соња Видановић, изборни члан из реда судија. 

 

          Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Високог савета судства и Александра Ђурић, саветник у Оделењу за статусна питања 

судија.  

  

          Чланови Савета нису имали примедбе ни предлоге за допуну, те су ''''''''''''''''''''''''''''' 

усвојили следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника 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. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

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

број 115/2014 дана  24. октобра 2014. године; 

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

Апелационом суду у Нишу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

115/2014 дана  24. октобра 2014. године; 

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

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

115/2014 дана  24. октобра 2014. године; 



 

 

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

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

78/2014 дана 25. јула 2014. године; 

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

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

број 78/2014 дана 25. јула 2014. године; 

7. Доношење одлуке о предлогу једног кандидата на оглас за избор судија у 

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

115/2014 дана 24. октобра 2014. године; 

8. Одлучивање 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 и 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; 

9. Доношење одлуке о упућивању судије на обавезан здравствени преглед; 

10. Доношење одлуке о упућивању на студијско путовање на тренинг тренера у 

организацији Савета Европе, који ће се одржати у Стразбуру, Ане Стаменић, 

судије Основног суда у Новом Саду; 

11. Одлучивање о престанку судијске функције  на лични захтев Зорану Марковић, 

судији Основног суда у Зајечару; 

12. Одлучивање о престанку судијске функције Миловану Стевановић, судији 

Прекршајног апелационог суда; Петру Киш, судији Апелационог суда у Новом 

Саду и Драгану Краљу, судији Основног суда у Кикинди  због навршења радног 

века. 

13. Разно. 

 

             Седница Савета се тонски снима. 

  

1. Усвајање Записника 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 

 

Чланови Савета нису имали примедбе, те су ''''''''''''''''''''''''''''' усвојили 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. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Апелационом суду у Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику 

РС“ број 115/2014 дана  24. октобра 2014. године 

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да Савет 

треба да одлучи о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Апелационом суду у Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

115/2014 дана  24. октобра 2014. године за попуну 4 судијскa места. 

 

Мирјана Ивић, заменик председника Високог савета судства и председник 

Комисије за избор судија у Апелационом суду у Новом Саду истакла је да је оглас за 

избор судија у Апелационом суду у Новом Саду објављен у „Службеном гласнику РС“ 



 

 

број 115/2014 дана  24. октобра 2014. године за попуну 4 судијских места и да је 

пријаве на оглас укупно поднео 61 кандидат, и то из реда судија 55 кандидата, 1 

канидат из реда судијских помоћника и 5 кандидата из реда адвоката и осталих лица. 

Комисија је обавила разговоре са кандидатима који се први пут бирају на судијску 

функцију и на основу достављених мишљења за све кандидате, личних и радних 

биографија и резултата рада, као и мишљења Апелационог суда у Новом Саду, 

утврдила предлог кандидата који ће бити представљени Савету. Председник Комисије 

за избор судија у Апелационом суду у Новом Саду детаљно је представила личне и 

радне биографије предложених кандидата. 

 

Глушчевић Симовљевић Снежана, судија Вишег суда у Сремској Митровици, 

рођена је 1968. године. Била је судија Општинског суда у Сремској Митровици од 

1996. године, од 2003. године је судија Окружног суда у Сремској Митровици, а од 

2010. године је судија Вишег суда у Сремској Митровици. Добила је позитивно 

мишљење Вишег суда у Сремској Митровици као и позитивно мишљење Апелационог 

суда у Новом Саду, где је добила највећи број гласова, 30 позитивних гласова. У 

разматраном трогодишњем периоду остварила је добре резултате рада. 

 

Милисављевић Стојчић Славка, судија Основног суда у Шапцу, рођена је 1954. 

године. Била је судија Општинског суда у Владимирцима од 1981. године. Од 1992. 

године до 2010. године је била судија Општинског суда у Шапцу, а од 2012. године је 

судија Основног суда у Шапцу. Добила је позитивно мишљење Основног суда у 

Шапцу, Вишег суда у Шапцу  као и позитивно мишљење Апелационог суда у Новом 

Саду. Заменик је председника суда Основног суда у Шапцу. 

 

Миличковић Милана, судија Вишег суда у Новом Саду, рођена је 1959. године. 

Била је судија Општинског суда у Новом Саду од 1998. године, од 2010. године је 

судија Вишег суда у Новом Саду. Добила је позитивно мишљење Вишег суда у Новом 

Саду као и позитивно мишљење Апелационог суда у Новом Саду, где је добила 26 

позитивних гласова. У разматраном трогодишњем периоду остварила је добре 

резултате рада. 

 

Томић Јокић Светлана, судија Вишег суда у Новом Саду, рођена је 1960. године. 

Била је судија Општинског суда у Врбасу од 1992. године, од 2002. године судија 

Општинског суда у Новом Сау, од 2004. године судија Окружног суда у Новом Саду, а 

од 2010. године је судија Вишег суда у Новом Саду. Добила је позитивно мишљење 

Вишег суда у Новом Саду као и позитивно мишљење Апелационог суда у Новом Саду, 

где је добила 18 позитивних гласова. У разматраном трогодишњем периоду остварила 

је добре резултате рада. 

 

Након дискусије, 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. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Апелационом суду у Нишу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 115/2014 дана  24. октобра 2014. године 

       Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да Савет треба 

да одлучи о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Апелационом 

суду у Нишу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 115/2014 дана 24. 

октобра 2014. године за попуну 3 судијскa места. 

 

Мирјана Ивић, заменик председника Високог савета судства и председник 

Комисије за избор судија у Апелационом суду у Нишу истакла је да је оглас за избор 

судија у Апелационом суду у Нишу објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

115/2014 дана  24. октобра 2014. године за попуну 3 судијских места и да је пријаве на 

оглас укупно поднело 55 кандидата, и то из реда судија 47 кандидата, 2 канидата из 

реда судијских помоћника и 6 кандидата из реда адвоката и осталих лица. Комисија је 

обавила разговоре са кандидатима који се први пут бирају на судијску функцију и на 

основу достављених мишљења за све кандидате, личних и радних биографија и 

резултата рада, као и мишљења Апелационог суда у Нишу, утврдила предлог 

кандидата који ће бити представљени Савету. Председник Комисије за избор судија у 

Апелационом суду у Нишу детаљно је представила личне и радне биографије 

предложених кандидата. 

 

Здравковић Добрила, судија Вишег суда у Нишу, рођена је 1959. године. Била је 

судија Општинског суда у Нишу од 2000. године до 2010. године, од 2013. године је 

судија Вишег суда у Нишу. Добила је позитивно мишљење Вишег суда у Нишу као и 

позитивно мишљење Апелационог суда у Нишу, где је добила највећи број гласова, 22 

позитивна гласа. Поступа у парничној материји где је остварила добре резултате рада. 

 

Ђукић Марина, судија Вишег суда у Нишу, рођена је 1965. године. Била је 

судија Општинског суда у Алексинцу од 1996. године, од 2009. године је судија Вишег 

суда у Нишу. Добила је позитивно мишљење Вишег суда у Нишу као и позитивно 

мишљење Апелационог суда у Нишу, где је добила 20 позитивних гласова. У 

разматраном периоду је остварила добре резултате рада. 

 

Вујошевић Стојанка, судија Вишег суда у Нишу, рођена је 1957. године. Била је 

судија Општинског суда у Приштини од 1990. године до 2008. године, од 2008. године 

је била судија Општинског суда у Нишу, а од 2010 године је судија Вишег суда у 

Нишу. Добила је позитивно мишљење Вишег суда у Нишу као и позитивно мишљење 

Апелационог суда у Нишу, где је добила 19 позитивних гласова. Поступа у парничној 

материји, у разматраном периоду је остварила добре резултате рада. 

 

Александар Стоиљковски, изборни члан из реда судија предложио је да се 

Миљан Петровић, судија Вишег суда у Нишу, изабере за судију Апелационог суда у 

Нишу. 

Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Миљан Петровић, судија Вишег суда у Нишу, изабере за судију Апелационог суда у 

Нишу. 

''' ''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''' '''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' 

''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''' 

'''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' Обзиром да није добио потребну већину, предлог није усвојен. 

 



 

 

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о избору 

две 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. 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' донео одлуку о избору Ђукић 

Марине, судије Вишег суда у Нишу за судију Апелационог суда у Нишу. 

 ''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 

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

судија у Вишем суду у Сомбору, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

115/2014 дана  24. октобра 2014. године 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да Савет 

треба да одлучи о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Вишем 

суду у Сомбору, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 115/2014 дана  24. 

октобра 2014. године за попуну 2 судијска места. 

 

Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета судства и председник 

Комисије за избор судија у Вишем суду у Сомбору истакао је да је оглас за избор 

судија у Вишем суду у Сомбору објављен у „Службеном гласнику РС“ број 115/2014 

дана  24. октобра 2014. године за попуну 2 судијска места и да је пријаве на оглас 

поднело укупно 23 канидата, и то из реда судија 16 кандидата,  из реда судијских 

помоћника 3 кандидата и 4 кандидата из реда адвоката и осталих лица. Комисија је 

обавила разговоре са кандидатима који се први пут бирају на судијску функцију и на 

основу достављених мишљења за све кандидате, личних и радних биографија и 

резултата рада, као и мишљења Вишег суда у Сомбору, утврдила предлог кандидата 

који ће бити представљени Савету.  

     

        Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета судства и председник 

Комисије за избор судија у Вишем суду у Сомбору, истакао је да Савет треба да одбаци 

пријаву адвоката Зорана Петровића, због тога што уз пријаву није поднео сву потребну 

документацију о испуњавању законских услова за избор. 

 

      Високи савет судтсва је '''''''''''''''''''''''''' одбацио као непотпуну пријаву адвоката Зорана 

Петровића за избор судије Вишег суда у Сомбору. 

 

Председник Комисије за избор судија у Вишем суду у Сомбору детаљно је 

представио личне и радне биографије предложених кандидата. 

 

Буквић Верица, судија Основног суда у Сомбору, рођена је 1952. године. Била је 

судија Општинског суда у Новој Црњи од 1978. године, а од 1992. године је судија 

Општинског суда у Сомбору, од 2010. године је судија Основног суда у Сомбору. 

Добила је позитивно мишљење Основног суда у Сомбору као и позитивно мишљење 



 

 

Вишег суда у Сомбору. Поступа у парничној материји где је остварила добре резултате 

рада. 

 

Секулић Божидар, судија Основног суда у Сомбору, рођен је 1959. године. Био је 

судија Општинског суда у Сомбору од 1996. године до 2010. године, од 2010. године је 

судија Основног суда у Сомбору. Добио је позитивно мишљење Основног суда у 

Сомбору као и позитивно мишљење Вишег суда у Сомбору. Поступа у кривичној 

материји где је остварио добре резултате рада. 

 

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' 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. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Основном суду у Нишу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

78/2014 дана 25. јула 2014. године 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да Савет 

треба да одлучи о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Основном 

суду у Нишу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 78/2014 дана 25. јула 

2014. године. 

 

Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета судства и председник 

Комисије за избор судија у Основном суду у Нишу истакао је да је оглас за избор 

судија у у Основном суду у Нишу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

78/2014 дана 25. јула 2014. године за попуну 10 судијска места и да је пријаве на оглас 

поднело укупно 175 канидата, и то из реда судија 12 кандидата,  из реда судијских 

помоћника 11 кандидата и 14 кандидата из реда адвоката и 38 осталих лица. Комисија 

је обавила разговоре са кандидатима који се први пут бирају на судијску функцију и на 

основу достављених мишљења за све кандидате, личних и радних биографија и 

резултата рада, као и мишљења Апелацоног суда у Нишу, утврдила предлог кандидата 

који ће бити представљени Савету. Председник Комисије за избор судија у Основном 

суду у Нишу детаљно је представио личне и радне биографије предложених кандидата. 

 

Далибор Станојковић, судијски помоћник Привредног суда у Нишу, рођен је 

1984. године. Завршио је правни факултет за 4 године са просечном оценом 9,13. 

Правосудни испит је положио 2010. године. У периоду од 2008. до 2011. године био је 

запослен у адвокатској кацеларији, а од 2011. године је судијски помоћник Привредног 

суда у Нишу, где оцењен оценом „нарочито се истиче“. Добио је позитивно мишљење 

Привредног суда у Нишу, где је први на ранг листи по броју добијених гласова. 

 

Ана Радивојевић, судијски помоћник Основног суда у Нишу, рођена је 1980. 

године. Завршила је правни факултет за 6 година са просечном оценом 9,13. 

Правосудни испит је положила 2008. године. У периоду од 2006. до 2008. године била 

је приправник Општинског суда у Нишу, а од 2008. године је судијски сарадник 

Општинског, од 2010. године Основног суда у Нишу, где је оцењена оценом „нарочито 

се истиче“. Добила је позитивно мишљење Основног суда у Нишу, где је прва на ранг 



 

 

листи по броју добијених гласова. 

 

Дарко Дујаковић, судијски помоћник Основног суда у Нишу, рођен је 1978. 

године. Завршио је правни факултет за 7 године са просечном оценом 7,94. 

Правосудни испит је положио 2008. године. У периоду од 2005. до 2008. године био је 

волонтер и приправник у Окружном суду у Нишу, а од 2008. године је судијски 

помоћник Општинског, од 2010. године Основног суда у Нишу, где оцењен оценом 

„нарочито се истиче“. Добио је позитивно мишљење и 35 гласова Основног суда у 

Нишу, као и позитивно мишљење и 10 гласова Вишег суда у Нишу. 

 

Марта Симић, виши саветник у Државној ревизорској интитуцији, рођена је 1980. 

године. Завршила је правни факултет за 6 година са просечном оценом преко 8. 

Правосудни испит је положила 2009. године. У периоду од 2007. до 2009. године била 

је приправник у адвокатској кацнеларији и приправник у Окружном суду у Нишу, а 

након положеног правосудног испита је била судијски помоћмик у Привредном суду. 

Тренутно је виши саветник у Државној ревизорској интитуцији, и добила је позитивно 

мишљење институције где  ради. 

 

Јулија Мијајловић, судијски помоћник Вишег суда у Нишу, рођена је 1982. 

године. Завршила је правни факултет за 6 година са просечном оценом преко 9. 

Правосудни испит је положила 2009. године са одликом. У периоду од 2007. до 2009. 

године била је приправник Окружног суда у Нишу, а од 2009. године је судијски 

сарадник Окружног, од 2010. године Вишег суда у Нишу, где је оцењена оценом 

„нарочито се истиче“. Добила је позитивно мишљење Вишег суда у Нишу, где је прва 

на ранг листи по броју добијених гласова. Члан је редакције Билтена Вишег суда у 

Нишу. 

 

Тамара Савић Цветановић, судијски помоћник Вишег суда у Нишу, рођена је 

1979. године. Завршила је правни факултет за 8 година са просечном оценом 9,59. 

Правосудни испит је положила 2009. године са одликом. У периоду од 2007. до 2009. 

године била је приправник Окружног суда у Нишу, а од 2009. године је судијски 

сарадник Окружног, од 2010. године Вишег суда у Нишу, где је оцењена оценом 

„нарочито се истиче“. Добила је позитивно мишљење Вишег суда у Нишу и 11 

позитивних гласова. Члан је редакције Билтена Вишег суда у Нишу. 

 

Јелена Увалин, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу, рођена је 1981. 

године. Завршила је правни факултет за 6 година са просечном оценом 7,19. 

Правосудни испит је положила 2010. године. У периоду од 2007. до 2010. године била 

је адвокатски приправник, а од 2010. године судијски сарадник Апелационог суда у 

Нишу, где је оцењена оценом „нарочито се истиче“. Добила је позитивно мишљење 

Апелационог суда у Нишу, где је прва на ранг листи по броју добијених гласова. 

 

Јелена Станковић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу, рођена је 1980. 

године. Завршила је правни факултет за 6 година и седам месеци са просечном оценом 

7,65. Правосудни испит је положила 2008. године. Била је судијски приправник 

Окружног суда у Нишу, а од 2010. године судисјки сарадник Апелационог суда у 

Нишу, где је оцењена оценом „нарочито се истиче“. Добила је позитивно мишљење 

Апелационог суда у Нишу, где је друга на ранг листи по броју добијених гласова.  

 

Ивана Миловановић, корисник Почетне обуке на Правосудној академији, рођена 

је 1983. године. Завршила је правни факултет за 5 година и седам месеци са просечном 

оценом 8,35. Правосудни испит је положила 2011. године. Била је судијски приправник 



 

 

Основног суда у Нишу, а од 2011. године је полазник почетне обуке на Правосудној 

академији где је добила позитивно мишљење. 

 

Лидија Стошић, судија Прекршајног суда у Нишу, рођена је 1971. године, од 

1999. године је била судија за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Нишу, а од 

2010. године је судија Прекршајног суда у Нишу. Добила је позитивно мишљење 

Прекршајног суда у Нишу. 

 

Након дискусије Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о избору 

Лидије Стошић, судије Прекршајног суда у Нишу за судију Основног суда у Нишу. 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' донео 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. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Основном суду у Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 78/2014 дана 25. јула 2014. године 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да Савет 

треба да одлучи о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Основном 

суду у Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 78/2014 дана 25. 

јула 2014. године. 

 

Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета судства и председник 

Комисије за избор судија у Основном суду у Новом Саду истакао је да је оглас за 

избор судија у у Основном суду у Новом Саду, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ број 78/2014 дана 25. јула 2014. године за попуну 8 судијских места и да 

је пријаве на оглас поднело укупно 257 канидата, и то из реда судија 5 кандидата, из 

реда судијских помоћника 214 кандидата и 10 кандидата из реда адвоката и 28 осталих 

лица. Комисија је обавила разговоре са кандидатима који се први пут бирају на 

судијску функцију и на основу достављених мишљења за све кандидате, личних и 

радних биографија и резултата рада, као и мишљења Апелацоног суда у Новом Саду, 

утврдила предлог кандидата који ће бити представљени Савету. Председник Комисије 

за избор судија у Основном суду у Новом Саду детаљно је представио личне и радне 

биографије предложених кандидата. 

 

Анђелка Газивода, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду, рођена је 

1981. године. Завршила је правни факултет за нешто више од 4 година са просечном 

оценом 9,17. Правосудни испит је положила 2007. године. У периоду од 2005. до 2008. 

године била је приправник Општинског суда у Новом Саду, а од 2010. године је 

судијски сарадник Апелационог суда у Новом Саду, где је оцењена оценом „нарочито 



 

 

се истиче“. Добила је позитивно мишљење Апелационог суда у Новом Саду, где је 

прва на ранг листи по броју добијених гласова, 20 позитивних гласова. 

 

Ивана Јосифовић, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду, рођена је 

1979. године. Завршила је правни факултет за 5 година са просечном оценом 8,38. 

Правосудни испит је положила 2006. године. У периоду од 2004. до 2007. године била 

је приправник Окружног суда у Новом Саду, од 2007. године сарадник у Окружном 

суду у Новом саду, а од 2010. године је судијски сарадник Апелационог суда у Новом 

Саду, где је оцењена оценом „нарочито се истиче“. Добила је позитивно мишљење 

Апелационог суда у Новом Саду, где је шеста на ранг листи по броју добијених 

гласова, 12 позитивних гласова. 

 

Татјана Паклединац, судијски помоћник Основног суда у Новом Саду, рођена је 

1981. године. Завршила је правни факултет за 5 година и 11 месеци са просечном 

оценом 8,51. Правосудни испит је положила 2003. године. Била је приправник 

Општинског суда у Новом Саду, а од 2010. године је судијски сарадник Основног суда 

у Новом Саду, где је оцењена оценом „нарочито се истиче“. Добила је позитивно 

мишљење Основног суда у Новом Саду, где је прва на ранг листи по броју добијених 

гласова, 53 позитивна гласа. Секретар је Основног суда у Новом Саду. 

 

Биљана Тадић, судијски помоћник Основног суда у Новом Саду, рођена је 1976. 

године. Завршила је правни факултет за нешто више од 6 година са просечном оценом 

8,70. Правосудни испит је положила 2005. године. У периоду од 2002. до 2005. године 

била је приправник Општинског суда у Новом Саду, од 2005. године је била сарадник у 

истом суду, од 2010. до 2012. године је била сарадник у Вишем суду у Новом Саду, а 

од 2012. године је судијски сарадник Основног суда у Новом Саду, где је оцењена 

оценом „нарочито се истиче“. Добила је позитивно мишљење Основног суда у Новом 

Саду, где је четврта на ранг листи по броју добијених гласова, и 14 позитивних гласова 

Вишег суда у Новом Саду. Магистар је правних наука. 

 

Милица Ђурић, судијски помоћник Основног суда у Новом Саду, рођена је 1974. 

године. Завршила је правни факултет за 6 година са просечном оценом 7,90. 

Правосудни испит је положила 2002. године. Била је припавник Привредног суда у 

Новом Саду, након чега је годину дана била запослена као правни референт у „Телеком 

Србија“. Од 2003. године је била приправник Општинског суда у Новом Саду, а од 

2010. године је судијски сарадник Основног суда у Новом Саду, где је оцењена оценом 

„нарочито се истиче“. Добила је позитивно мишљење Основног суда у Новом Саду, где 

је добила 14 гласова и 5 позитивних гласова Вишег суда у Новом Саду. 

 

Ђорђе Радовановић, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду, рођен је 

1981. године. Завршио је правни факултет за 6 година са просечном оценом 8,25. 

Правосудни испит је положио 2009. године. У периоду од 2007. до 2009. године био је 

приправник Окружног суда у Новом Саду, а од 2010. године је судијски сарадник 

Апелационог суда у Новом Саду, где је оцењен оценом „нарочито се истиче“. Добио је 

позитивно мишљење Апелационог суда у Новом Саду, где је други на ранг листи по 

броју добијених гласова. 

 

Надрљански Синиша, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду, рођен 

је 1981. године. Завршио је правни факултет за 6 година са просечном оценом 7,75. 

Правосудни испит је положио 2009. године. У периоду од 2007. до 2009. године био је 

приправник Окружног суда у Новом Саду, а од 2010. године је судијски сарадник 

Апелационог суда у Новом Саду, где је оцењен оценом „нарочито се истиче“. Добио је 



 

 

позитивно мишљење Апелационог суда у Новом Саду, где дели прво место на ранг 

листи по броју добијених гласова. Завршио је мастер студије. 

 

Бојан Божовић, корисник Почетне обуке на Правосудној академији, рођен је 1981. 

године. Завршио је правни факултет за 4 године са просечном оценом 9,21. 

Правосудни испит је положио 2009. године са врло добрим успехом. Био је судијски 

приправник Окружном суду у Новом Саду, од 2008. године приправник у Трговинском 

суду у Новом Саду, од 2010. године судијски сарадник у Основном суду у Новом 

Садау, а од 2011. године је полазник почетне обуке на Правосудној академији где је 

добио позитивно мишљење. Уписао је докторске студије на Правном факултету 

Универзитета у Београду. 

 

Након дискусије, 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. Доношење одлуке о предлогу једног кандидата на оглас за избор судија 

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

115/2014 дана 24. октобра 2014. године 

      Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да Савет 

треба да одлучи о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Основном 

суду у Сјеници, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 115/2014 дана 24. 

октобра 2014. године. 

 

Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета судства и председник 

Комисије за избор судија у Основном суду у Сјеници истакао је да Ненад Шумарац, 

којег је Високи савет судства предложио Народној Скупштини за први избор за судију 

Основног суда у Сјеници повукао пријаву на огласу за избор судије Основног суда у 

Сјеници, са којих разлога Савет треба да предложи другог кандидата за Основни суд у 

Сјеници. 

 

Koмисија предлаже следећег кандидата: 

 

Вучковић Љубодраг, правник у Републичком геодетском заводу, катастар за 

Сјеницу, рођен је 1977. године, завршио је правни факултет за 6 година и 7 месеци, са 

просечном оценом 6,97. Правосудни испит је положио 2010. године. У периоду од 

2007. до 2009. године био је приправник у Општинском суду у Сјеници. Добио је 

позитивно мишљење институције у којој ради. 

 

Након дискусије, 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. Одлучивање 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 и 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 

         Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да је 

Високи савет судства на седници одржаној 13. јануара 2010. године донео Одлуку број: 

06-00-02/2010-01 којом је Бориславки Илић из Неготина, судији за прекршаје 

Општинског органа за прекршаје у Неготину престала дужност судије за прекршаје са 

31. децембром 2009. године, а у осталом делу наведена одлука је остала непромењена. 

Против наведене одлуке Бориславка Илић је поднела тужбу Управном суду. Пресудом 

Управног суда број: 25 У 16473/12 од 03. фебруара 2015. године  тужба је уважена и 

поништена одлука Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13. јануара 2010. 

године којом престаје дужност судије за прекршаје са 31. децембром 2009. године 

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

Неготину и предмет враћа надлежном органу на поновно одлучивање.  

 

Високи савет судства је једногласно 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. 

          Високи савет судства је на седници одржаној 13. јануара 2010. године донео 

Одлуку број: 06-00-02/2010-01 којом је Радету Ђорђевић из Блаца, судији за прекршаје 

Општинског органа за прекршаје у Блацу престала дужност судије за прекршаје са 31. 

децембром 2009. године, а у осталом делу наведена одлука је остала непромењена. 

Против наведене одлуке Раде Ђорђевић је поднео тужбу Управном суду. Пресудом 

Управног суда број: II 3 У 13983/13 од 22. јануара 2015. године тужба је уважена и 

поништена одлука Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13. јануара 2010. 

године којом престаје дужност судије за прекршаје са 31. децембром 2009. године 

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

Блацу и предмет враћа надлежном органу на поновно одлучивање. 

  

        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. 

 

9. Доношење одлуке о упућивању судије на обавезан здравствени преглед 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да се је 

председник Основног суда у Сремској Митровици обратио Високом савету судства са 

предлогом да се '''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''', упути 

на обавезан здравствени преглед, ради утврђивања да ли је здравствено стање 

именоване такво да не може да врши судијску функцију. 

 

         Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' одбио предлог председника Основног суда у 

Сремској Митровици да се ''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' 



 

 

''''''''''''''''''''''''''''''' упути на обавезан здравствени преглед, ради утврђивања да ли је 

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

 

10. Доношење одлуке о упућивању на студијско путовање на тренинг 

тренера у организацији Савета Европе, који ће се одржати у Стразбуру, Ане 

Стаменић, судије Основног суда у Новом Саду 

 

        Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да се дописом 

од 21. новембра 2014. године председник Основног суда у Новом Саду обратила 

Високом савету судства са обавештењем да је Ана Стаменић, судија Основног суда у 

Новом Саду, позвана да учествује на тренингу тренера у организацији Савета Европе, 

који ће се одржати у Стразбуру у периоду од 15. до 19. фебруара 2015. године. 

      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. 

 

11. Одлучивање о престанку судијске функције  на лични захтев Зорану 

Марковић, судији Основног суда у Зајечару 

         Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да је Зоран 

Марковић, судија Основног суда у Зајечару поднео захтев за престанак судијске 

функције. 

 

         Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да Зорану Марковићу, судији 

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

доношења одлуке. 

12. Одлучивање о престанку судијске функције Миловану Стевановић, 

судији Прекршајног апелационог суда; Петру Киш, судији Апелационог суда у 

Новом Саду и Драгану Краљу, судији Основног суда у Кикинди  због навршења 

радног века 

      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. 

13. Разно 



 

 

      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. 

        Истакао је да је договор постигнут у циљу формирања једног основног суда који 

ће покрити територију читавог косовкомитровачког округа, са седиштем суда у 

Косовкој Митровици, са тим да ће један део суда бити у Јужној Митровици, а други 

део суда у Северној Митровици. 

       Поред основог суда, формира се и посебно одељење апелационог суда у Косовској 

Митровици, који ће бити надлежан да поступа по предмета који долазе из свих 

већински српских општина којих има укупно 10, чији ће председник бити српске 

националности и који ће имати заменике српске националности.  Предвиђено је  да има 

7 судија, од тога 5 косовских Срба и 2 косовска Албанаца. 

      Основни суд у Северној Митровици ће имати одељење за тешка кривична дела које 

ће се налазити у Северној Митровици, имаће 8 судија, од тога 4 косовска Срба и 4 

косовска Албанаца. Одеље за кривична дела ће се налазити у Северној Митровици, 

имаће 9 судија, од тога 5 косовских Срба и 4 косовска Албанаца. Пратеће судско 

особље које ће бити ангажовано у Северној Митровици чиниће 54 косовских Срба и 26 

косовских Албанаца. 

     Парнично одељење, ванпарнично и извршно одељење и одељење за малолетне 

учиниоце кривичних дела ће се налазити у делу суда у Јужној Митровици и имаће 25 

судија, од тога 11 косовских Срба и 14 косовских Албанаца. Пратеће судско особље 

чиниће 26 косовских Срба и 54 косовских Албанаца. 

      Судске јединице ће се налази у Зубином Потоку, која ће имати 4 судија, од тога 2 

косовска Срба и 2 косовска Албанаца и у Лепосавићу, која ће имати 4 судија, од тога 2 

косовска Срба и 2 косовска Албанаца. Пратеће судско особље које ће бити ангажовано 

у јединицама чиниће по 7 косовских Срба и 7 косовских Албанаца. 

      Судови ће бити у убавези да примењују и суде на основу закона и прописа које 

доноси Скупштина у Приштини. 

      Седница је завршена у 11,30 часова. 

               Записник саставила:                                                

                Александра Ђурић 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                        Драгомир Милојевић                            


