
 

 

 

                               
                     Република Србија 

          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

                   Број: 06-00-7/2016-01 

               Датум: 15. март 2016. године 

                           Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК СА СЕДМЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 15. марта 2016. године 

 

           Седница је почела у 09,00 часова. 

 

           Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

Соња Видановић, изборни чланови из реда судија, Никола Селаковић, министар правде, 

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

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

          Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Високог савета судства и Смиља Спасојевић, начелник Одељења за статусна питања 

судија.  

 

          Седница Савета се тонски снима. 

 

          Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства предлаже следећи 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање Записника са Шесте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 08. марта 2016. године; 

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

Виши суд у Крагујевцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 6/16 

дана  28.01.2016. године; 

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

Први основни суд у Београду, Други основни суд у Београду и Трећи основни 

суд у Београду који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 51/15 дана  

12.06.2015. године; 

4. Давање сагласности на предлог програма сталне обуке Правосудне академије за 

2016. годину; 

5. Доношење одлуке о спојивости судијске функције са обављањем других послова 

и функција; 

6. Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање; 

7. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

8. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

9. Разно. 

 



 

 

 

 

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

Дневни ред.  

 

 

1. Усвајање Записника са Шесте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 08. марта 2016. године 

 

     Чланови Савета нису имали примедбе на достављени Записник са Шесте редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 08. марта 2016. године, те су 

'''''''''''''''''''''''''''''' усвојили:  

- Записник са Шесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 08. 

марта 2016. године. 

 

 

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

Виши суд у Крагујевцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 6/16 дана  

28.01.2016. године 

 

     Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је расписан 

оглас за избор три судије у Вишем суду у Крагујевцу, на наведени оглас се пријавило 33 

кандидата. Реч даје судији Мирољубу Томићу, који је председник Комисије за избор 

судија у Вишем суду у Крагујевцу. 

 

     Судија Мирољуб Томић наводи да се на оглас за избор судија у Вишем суду у 

Крагујевцу пријавило укупно 33 кандидата, и то 23 кандидата из реда судија, 5  

кандидата из реда судијских помоћника, 1 кандидат из реда адвоката и 4 кандидата из 

реда осталих лица. 

      Разговори са пријављеним кандидатима, који нису из реда судија, обављени су дана 

09. марта 2016. године. 

       Напомиње да је Комисија утврдила да један канидат који је поднео пријаву не 

испуњава услове за избор судије у Вишем суду у Крагујевцу, у погледу потребних 

година радног искуства након положеног правосудног испита, из ког разлога наведену 

пријаву треба одбацити. 

       Након дискусије, Високи савет судства је једногласно донео решење којим одбацује 

пријаву кандидата који не испуњава услове за избор судије у Вишем суду у Крагујевцу. 

 

      Судија Мирољуб Томић наводи да након разматрања свих пријава, обављених 

разговора и прибављених мишљења, ценећи резултате рада кандидата, као и дужину 

судијског стажа и све друге критеријуме и мерила који су релеавнтни за избор, Комисија 

је одлучила да за избор три судије у Виши суд у Крагујевцу, предложи следеће канидате: 

 

1. Звездана Поповић, судија Основног суда у Крагујевцу. 

   Поповић Звездана је рођена 18. јануара 1971. године у Крагујевцу. Основне студије је 

завршила на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 30. марта 1998. године. 

Приправнички стаж у трајању од две године је обавила у Општинском суду у 

Крагујевцу. Правосудни испит је положила 24. јуна 2000. године, након чега је засновала 

радни однос на радном месту судијског помоћника у истом суду. Радила је у извршној 

материји до 2005. године, када је изабрана за судију Општинског суда у Крагујевцу. 

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, изабрана је на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, коју обавља почев од 1. јануара 2010. 



 

 

године. Распоређена је у кривично одељење и била је председник истог. Од 17. јуна 2015. 

године, распоређена је у извршно одељење, где се и сада налази. У току 2010. године 

била је задужена за спровођење програма обуке и стручног усавршавања судијских 

приправника и волонтера, као и судијских помоћника и осталог судског особља. У току 

обављања судијске функције стекла је посебна знања из области права детета у 

поступцима у вези са породичним односима, права детета и преступништва младих, из 

области права детета и кривично-правне заштите малолетних лица, као и из области 

поступка извршења.  

     На основу извештаја о раду Основног суда у Крагујевцу, утврђено је да је судија 

Поповић Звездана у 2013. години поступајући у К материји, укупно решила 248 

предмета, од тога мериторно 225 предмета, уз савладавање прилива од 129,17%. По 

жалби је разматрано 54 одлуке, од којих је 20 укинуто, што износи 12,99%. 

     У 2014. години поступајући у К и Кв материји, укупно је решила 249 предмета, од 

тога мериторно 222 предмета, уз савладавање прилива од 104,18%. По жалби је 

разматрано 127 одлука, од којих је 17 укинуто, што износи 13,39%. 

    У 2015. години поступајући у К, Кв И, Ив, Ии и Пл материји, укупно је решила 2264 

предмета, од тога мериторно 1845 предмета, уз савладавање прилива од 226,40%. По 

жалби је разматрано 97 одлукa, од којих је 11 укинуто, што износи 11,34%. 

 

2. Александар Буђевац, судија Основног суда у Крагујевцу. 

Буђевац Александар је рођен 14. децембра 1969. године у Крагујевцу. Основне 

студије је завршио на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 17. октобра 1997. 

године. Приправнички стаж у трајању од две године је обавио у Општинском суду у 

Крагујевцу. Правосудни испит је положио 20. јуна 2000. године, након чега је засновао 

радни однос на радном месту судијског помоћника у истом суду. Радио је на изради 

одлука у парничној и ванпарничној материји. На предлог Високог савета судства 

изабран је од стране Народне скупштине Републике Србије за судију Основног суда у 

Крагујевцу, на трогодишњи мандат, почев од 1. јануара 2010. године. Одлуком Високог 

савета судства од 29. децембра 2012. године, изабран је на сталну судијску функцију. 

Распоређен је у грађанско одељење. Поседује сертификат о стеченим знањима из 

области примене Закона о заштити узбуњивача.  

На основу извештаја о раду Основног суда у Крагујевцу, утврђено је да је судија 

Буђевац Александар у 2013. години поступајући у П материји, укупно решио 255 

предмета, од тога мериторно 203 предмета, уз савладавање прилива од 102,41%. По 

жалби је разматрано 104 одлуке, од којих је 19 укинуто, што износи 18,27%. 

У 2014. години поступајући у П материји, укупно је решио 235 предмета, од тога 

мериторно 162 предмета, уз савладавање прилива од 58,46%. По жалби је разматрано 77 

одлука, од којих је 29 укинуто, што износи 37,66%. 

У 2015. години поступајући у П материји, укупно је решиo 513 предмета, од тога 

мериторно 434 предметa, уз савладавање прилива од 79,29%. По жалби је разматрано 79 

одлукa, од којих је 13 укинуто, што износи 16,46%. 

 

3. Бабовић Васић Амела, судија Основног суда у Крагујевцу. 

    Бабовић Васић Амела је рођена 20. октобра 1964. године у Билећи. Основне студије је 

завршила је на Правном факултету у Мостару 3. новембра 1992. године. Приправнички 

стаж је обавила у Општинском суду у Крагујевцу у трајању од две године и три месеца. 

Правосудни испит је положила 29. септембра 1997. године, након чега је засновала 

радни однос на радном месту судијског помоћника у истом суду. Радила је на изради 

кривичних одлука, одлука из надлежности Кв већа - већа ван главног претреса, по 

замолницама других судова. Од 2000. године распоређена је на послове у ванпарничном 



 

 

одељењу који се односе на оставински поступак, а 2002. године распоређена је у 

извршно одељење.  

     За судију Општинског суда у Баточини изабрана је 9. марта 2005. године, где је 

распоређена да поступа у предметима извршења и ванпарничним предметима. Такође, 

поступала је у преткривичном поступку као дежурни истражни судија за вршење 

увиђаја, а била је и члан већа које одлучује о приговорима изјављеним против 

подигнутих оптужница. Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, 

изабрана је на сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, коју обавља почев 

од 1. јануара 2010. године. Као извршни судија радила је до 1. јануара 2012. године, од 

када поступа у грађанској материји, као парнични судија. Од 1. јуна 2015. године обавља 

функцију заменика председника Основног суда у Крагујевцу, а поступа и као 

председник Ипв већа. У току обављања судијске функције стекла је посебна знања из 

области права детета у поступцима у вези са породичним односима, права детета и 

преступништва младих, из области права детета и кривично-правне заштите малолетних 

лица, као и из области поступка извршења. 

     На основу извештаја о раду Основног суда у Крагујевцу, утврђено је да је судија 

Бабовић Васић Амела у 2013. години поступајући у П, ИпвИ и ИпвИв материји, укупно 

решила 467 предмета, од тога мериторно 336 предмета, уз савладавање прилива од 

128,30%. По жалби је разматрано 90 одлука, од којих је 12 укинуто, што износи 13,33%. 

    У 2014. години поступајући у П, ИпвИ, ИпвИв и ИпвИвк материји, укупно је решила 

489 предмета, од тога мериторно 355 предмета. По жалби је разматрано 60 одлука, од 

којих је 15 укинуто, што износи 25,00%. 

    У 2015. години поступајући у П, ИпвИ, ИпвИв и ИпвИвк материји, укупно је решила 

759 предмета, од тога мериторно 552 предмета, уз савладавање прилива од 87,24%. По 

жалби је разматрано 77 одлукa, од којих је 14 укинуто, што износи 18,18%. 

 

   Судија Мирољуб Томић такође издваја и кандидате Васиљевић Светлану, судију 

Основног суда у Крагујевцу и Филиповић Марију, судију Основног суда у Крагујевцу. 

Посебно истиче да Светлана Васиљевић има дугогодишње судијско искуство и обе 

судије остварују добре резултате рада. Предлаже да Високи савет судства размотри све 

предложене кандидате. 

    Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истиче да су сви наведени 

кандидати заиста добре судије. Судије Буђевац и Амела Бабовић Васић више немају 

старих предмета у раду и то је јако похвално. Истиче да су потребе Вишег суда у 

Крагујевцу два парничара и један кривичар који може да ради и извршења. С тим у вези, 

прва три наведена кандидата у погледу материје коју раде имају предност, јер су судије 

Светлана Васиљевић и Марија Филиповић дугогодишњи кривичари. То је једини разлог 

зашто предност даје судијама Звездани Поповић, Александру Буђевац и Амели Бабовић 

Васић. 

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

три судије у Виши суд у Крагујевцу: 

 Бабовић Васић Амела, судија Основног суда у Крагујевцу, 

 Александар Буђевац, судија Основног суда у Крагујевцу, 

 Звездана Поповић, судија Основног суда у Крагујевцу. 

 

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

Први основни суд у Београду, Други основни суд у Београду и Трећи основни суд у 

Београду који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 51/15 дана  12.06.2015. 

године 

 



 

 

   Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је расписан оглас 

за избор судија у Први основни суд у Београду, Други основни суд у Београду и Трећи 

основни суд у Београду. Иако се ради о три суда, углавном су се сви кандидати 

пријавили за сва три огласа, па има места да се о сва три суда расправља обједињено. 

    Реч даје судији Бранки Банчевић, која је председник Комисије за избор судија у 

Првом, Другом и Трећем основном суду у Београду. 

 

     Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Првом основном суду 

у Беораду, Другом основном суду у Беораду и Трећем основном суду у Беораду пријавио 

укупно 361 кандидат, с тим што су сви кандидати конкурисали за Први основни суд у 

Беораду.  

       Дакле, за Први основни суд у Беораду пријавио се укупно 361 кандидат и то 2 

кандидата из реда судија, 296 кандидата из реда судијских помоћника, 10 кандидата из 

реда адвоката и 53 кандидата из реда осталих лица, при чему 21 кандидат из наведене 

категорије спада у ред корисника почетне обуке на Правосудној академији. 

     Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 29.01., 01.02., 03.02., 04.02, 

08.02., 10.02., 11.02., 12.02., 17.02., 18.02., 22.02. и 23.02.2016.године, с тим што је део 

кандидата био на разговорима у претходном периоду када су се изјаснили на записнику 

и за Први, Други и Трећи основни суд у Беораду. 

 

      Након разматрања свих пријава, обављених разговора и прибављених мишљења, 

Комисија је одлучила да за избор судија у Првом основном суду у Беораду, Другом 

основном суду у Беораду и Трећем основном суду у Беораду, предложи следеће 

канидате: 

 

1. Вељић Милена, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду. 

   Вељић Милена је рођена 21. јула 1981. године у Беранама, Република Црна Гора. 

Основне студије je завршила на Правном факултету Универзитета у Београду 19. 

децембра 2006. године, са општим успехом 8,97. Приправнички стаж је обавила у Петом 

општинском суду у Београду у периоду од 2007. до 2009. године. Правосудни испит је 

положила 22. децембра 2009. године, са општим успехом „положила”. Почев од марта 

2010. године, па  до 2012. године била је запослена на радном месту судијског 

помоћника, у звању судијског сарадника у Првом основном суду у Београду. Од јула 

2012. године распоређена је на радно место судијског помоћника у звању вишег 

судијског сарадника у Грађанском одељењу Апелационог суда у Београду, у коме је 

поред редовних послова обављала и послове секретара судског већа. За остварене 

резултате рада у 2012, 2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 

Говори енглески језик. Познаје рад на рачунару. Према мишљењу седнице свих судија 

Апелационог суда у Београду, испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судија и председника судова (,,Службени 

гласник РС”, број 49/09).  

2. Ђорђевић Нада, саветник у Врховном касационом суду. 

   Ђорђевић Нада je рођена 10. новембра 1974. године у Сарајеву, Република Босна и 

Херцеговина. Основне студије je завршила на Правном факултету Универзитета у 

Београду 11. априла 2001. године, са општим успехом 9,06. Приправнички стаж је 

започела 2001. године у Министарству за рад и запошљавање РС, те је наставила као 

приправник  у Другом  општинском суду у Београду, и то у периоду од 2002. до 2004. 

године. Правосудни испит је положила 02. јула 2004. године, са општим успехом 

„положила”, након чега је наставила да ради у Одељењу за медијацију Другог 

општинског суда у Београду, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског 

сарадника. Након тога, радила је као судијски помоћник у Одељењу судке праксе, и 



 

 

управи суда, а у периоду од 2007. године до 31.12.2009. године била је секретар Другог 

општинског суда у Београду. Од 2010. године распоређена је на радном место судијског 

помоћника у Апелационом суду у Београду, од 2014. године са звањем судијског 

саветника. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014. години, оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. Затим је преузета на радно место саветника у Врховном 

касационом суду. За време досадашњег рада, била је учесник многобројних семинара: 

“Решавање спорова са међународним елементом“, у организацији Правосудне 

академије, „Делотворни правни лек у Србији“, у организацији Београдског центра за 

људска права у сардњи са AIRE Centre, из Лондона. Била је секретар Радне групе за 

увођење радног места менаџера суда у оквиру USAID–пројекта поделе власти у Србији. 

Члан је Председништва струковног удружења „Асоцијација правосудних саветника 

Србије“, члан Радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне 

академије и Радне групе за израду анализе положаја судијских и јавнотужилачких 

помоћника. Активно говори енглески и шпански језик. Познаје рад на рачунару. Према 

мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и 

мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и 

председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09). 

3. Илић Михаиловић Мирјана, саветник у Врховном касационом суду. 

   Илић Михаиловић Мирјана је рођена 08. маја 1974. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 14. септембра 1988. године, 

са општим успехом 8,16.  У периоду од 1999. године до 2001. године била је приправник 

у Трећем општинском суду у Београду. Правосудни испит је положила 09. маја 2001. 

године, са општим успехом „положила”. У току 2001. и 2002. године била је сарадник у 

адвокатској канцеларији, да би 2002. године засновала радни однос у Окружном суду у 

Београду на радном месту судијски помоћник-виши судијски сарадник. Од 2010. до 

2014. године била је судијски помоћник-судски саветник са звањем виши саветник у 

Другостепеном грађанском одељењу Апелационог суда у Београду. Од 15. септембра 

2014. године је запослена у Врховном касационом суду на радном месту судијског 

помоћника - саветника у I већу Грађанског одељења. За остварене резултате рада у 2012, 

2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Током досадашњег рада 

похађала је семинаре о људским правима у организацији Београдског центра за људска 

права, Семинар о члану 6 Европске конвенције о људским правима, Право на правично 

суђење у разумном року и Семинар о заштити узбуњивача. Говори енглески језик, и 

служи се рачунаром. Према мишљењу Опште седнице Врховног касационог суда, 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о 

утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности 

за избор судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09).  

4. Милосављевић Галовић Милица, саветник у Врховном касационом суду. 

    Милосављевић Галовић Милица је рођена 04. марта 1976. године у Београду. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 07. септембра 2000. 

године, са општим успехом 8,35. У периоду од 2001. године до 2003. године била је 

приправник у Окружном суду у Београду, распоређена на рад у Петом општинском суду 

у Београду. Правосудни испит је положила 03. јула 2003. године, са општим успехом 

„положила”. Од 2003. до 2009. године радила је у Окружном суду у Београду на радном 

месту судијски помоћник. Од 2010. до 2014. године била је запослена у Апелационом 

суду у Београду, као судијски помоћник-судски саветник, у звању виши саветник. Од 

15. септембра 2014. године је запослена у Врховном касационом суду на радном месту 

судијски помоћник - саветник у  Грађанском одељењу. За остварене резултате рада у 

2012, 2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Говори енглески 

језик, служи се грчким и руским. Према мишљењу Опште седнице Врховног касационог 

суда, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о 



 

 

утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности 

за избор судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09). 

4. Мимовић Јелена, саветник у Врховном касационом суду. 

    Мимовић Јелена је рођена 08. септембра 1975. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 15. децембра 2000. године, 

са општим успехом 7,35. Након дипломирања, неколико месеци је волонтирала у 

адвокатској канцеларији, као приправник. У периоду од 2001. године до 2003. године 

била је приправник у Четвртом општинском суду у Београду. Правосудни испит је 

положила 04. јула 2003. године, са општим успехом „положила”. Од септембра до 

новембра 2003. године радила је као стручни сарадник у Дирекцији Републичког завода 

за тржиште рада, на пословима осигурања незапослених лица. Од 2003. до 2005. године 

радила је у Врховном војном суду, на радном месту стручног сарадника, а од 2005. 

године до 2007. године у Управи за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства 

одбране. Од 01.04.2007. године, до примене нове мреже судова радила је у Окружном 

суду у Београду на радном месту судијски помоћник у звању виши судијски сарадник. 

Од јануара до новембра 2010. године распоређена је у Виши суд у Београду. До 2014. 

године била је запослена у Апелационом суду у Београду, на радном месту судијског 

помоћника у звању вишег судијског сарадника, самосталног саветника, и вишег 

саветника. Од 15. јануара 2015. године је запослена у Врховном касационом суду на 

радном месту судијског помоћника у звању саветника. За остварене резултате рада у 

2012, 2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Говори енглески и 

немачки језик, и користи рачунар. Према мишљењу Опште седнице Врховног 

касационог суда, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама и 

одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судија и председника судова (,,Службени 

гласник РС”, број 49/09). 

6. Новковић Љиљана, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду.  

    Новаковић Љиљана је рођена 14. марта 1982. године у Јагодини. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду  20. децембра 2007. године, 

са општим успехом 9,39. Након завршеног факултета, била је приправник у Првом 

општинском суду у Београду. Правосудни испит је положила 01. априла 2010. године, 

након чега је радила као приправник са положеним правосудним испитом, а затим и као 

судијски помоћник у Првом основном суду у Београду. Од марта до септембра 2014. 

године била је судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду. Од септембра 

2014. године била је запослена у Апелационом суду у Београу, на радном месту 

судијског помоћника. За остварене резултате рада у 2014. години, је оцењена оценом 

„нарочито се истиче”, док у 2012. и 2013. години није оцењена због породиљског 

одсуства. Говори енглески језик, познаје француски, и користи рачунар. Према 

мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и 

мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и 

председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09). 

7. Оташевић Мина, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду. 

     Оташевић Мина је рођена 24. августа 1984. године у Лозници. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 20. децембра 2007. године, 

са општим успехом 9,39. Приправнички стаж обавила је у Првом општинском суду у 

Београду у периоду од 2008. до 2010. године. У марту 2010. године на Правном 

факултету Универзитета у Београду завршила је мастер академске студије другог 

степена и стекла академски назив мастер правник са просечном оценом 9,75. У јулу 2010. 

године положила је правосудни испит, након чега је у Првом основном суду у Београду 

засновала радни однос на радном месту судијског помоћника. За остварене резултате 



 

 

рада у 2012, 2013. и 2014. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према 

мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду и седнице свих судија 

Вишег суда у Београду, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама и 

одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судија и председника судова (,,Службени 

гласник РС”, број 49/09). 

8. Ристић Душица, судијски помоћник у Вишем суду у Београду. 

     Ристић Душица је рођена 09.06.1979. у Пећи. Основне студије завршила је на 

Правном факултету Универзитета у Београду 14. новембра 2007. године, са општим 

успехом 8,74. Приправнички стаж обавила је у Другом општинском суду у Београду у 

периоду од 2004. до 2006. године. Правосудни испит је положила 2006. године. Радни 

однос на радном месту судијског помоћника засновала је 2006. године у Другом 

општинском суду у Београду, а затим је од 2010. године засновала радни однос у Вишем 

суду у Београду, где је била распоређена на радно место координатора за медије Вишег 

суда у Београду, затим је од 01.09.2014. године распоређена на радно место секретара 

Вишег суда у Београду. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014. години оцењена 

је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у 

Београду и седнице свих судија Апелационог суда у Београду, испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и 

мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и 

председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09). 

9. Сарајлић Вукашин, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду. 

     Вукашин Сарајлић је рођен 06. јула 1982. године у Београду. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 11. септембра 2006. године, 

са општим успехом 9,06. Приправнички стаж започео је као адвокатски приправник 

2007. године, да би приправнички стаж наставио у Петом општинском суду у Београду 

у периоду од јула 2007. до 2010. године. Правосудни испит положио је 2009. године. У 

току 2010. године засновао је радни однос на радном месту судијског помоћника у 

Првом основном суду у Београду, а затим од марта 2010. године на радном месту 

судијског помоћника у Апелационом суду у Београду, где је распоређен у Одељење за 

ратне злочине. Мастер академске студије на Правном факултету Универзитета у 

Београду, међународноправни модул  завршио је са просечном оценом током студирања 

8,75. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у 

Београду, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама 

Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и 

достојности за избор судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09). 

10. Сератлић Василије, судијски помоћник у Вишем суду у Београду. 

    Сератлић Василије је рођен 14.03.1978. године у Београду. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 12. септембра 2003. године, са 

општим успехом 7,22. Приправнички стаж обавио је у Првом општинском суду у 

Београду у периоду од 2004. до 2006. године.  Правосудни испит је положио 2006. 

године. У периоду од 2006. до 2009. године био је запослен у Окружном суду у Београду 

на радном месту судијског помоћника, а затим је засновао радни однос у Влади РС у 

Јединици за спровођење свеобухватне реформе прописа (СРП), у сарадњи са Шведском 

међународном агенцијом за развој  (SIDA), Министарством економије и регионалног 

развоја, Светском банком – Међународна финансијска корпорација (IFC) и Агенцијом 

за приватизацију. У Вишем суду у Београду засновао је радни однос 2010. године на 

радном месту судијског помоћника. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014. 

години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Вишег суда у Београду и седнице свих судија Апелационог суда у Београду, испуњава 



 

 

све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о утврђивању 

критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор 

судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09). 

11. Станковић Бранко, судијски помоћник у Вишем суду у Београду. 

     Станковић Бранко рођен је 6. марта 1979. године у Београду. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. децембра 2003. године, 

са општим успехом 7,80. Приправнички стаж обавио је у Окружном суду у Београду у 

периоду од 2004. до 2006. године.  Правосудни испит је положио 2006. године. Радни 

однос на радном месту судијског помоћника засновао је у Окружном суду у Београду 

почев од 2006. године, а почев од фебруара 2010. године распоређен је у посебно 

одељење Вишег суда у Београду. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014. 

години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Вишег суда у Београду и седнице свих судија Апелационог суда у Београду, испуњава 

све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о утврђивању 

критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор 

судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09). 

12. Тркуља Веселиновић Ивана, саветник у Врховном касационом суду. 

     Тркуља Веселиновић Ивана je рођена 24. маја 1981. године у Београду. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 27. јуна 2005. 

године године, са општим успехом 9,10. Приправнички стаж обавила је у Првом 

општинском суду у Београду у периоду од 2005. године до 2008. године.  Правосудни 

испит је положила 23. априла 2008. године. Радни однос на радном месту судијског 

помоћника у Првом општнском суду у Београду засновала је у 2008. године, а затим је у 

периоду од 2009. до 2010. године била у радном односу на радном месту саветника у 

Уставном суду. У Вишем суду у Београду засновала је радни однос на радном месту 

судијског помоћника 2010. године, где је радила до 2014. године, када је од септембра 

2014. године засновала радни однос у Врховном касационом суду на радном месту 

саветника. За остварене резултате рада у 2013. и 2014. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Врховног касационог суда, 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о 

утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности 

за избор судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09). 

      13. Јевђенијевић Наташа, судијски помоћник у Привредном суду у Београду. 

    Јевђенијевић Наташа je рођена 18. марта 1977. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 15. фебруара 2002. године, 

са општим успехом 8,35. У мају 2002. године засновала је радни однос на радном месту 

судијског приправника у Трговинском суду у Београду, где је до децембра 2004. године 

радила у парничном и ванпарничном одељењу. У току приправничког стажа била је 

распоређена на праксу и у кривично и у ванпарнично одељење Другог оптштинског суда 

у Београду. Правосудни испит је положила 25. децембра 2004. године, након чега је 

засновала радни однос у Трговинском суду у Београду на радном месту судијског 

помоћника, у звању судијског сарадника. Звање вишег судијског сарадника је стекла 15. 

јануара 2007. године. Распоређена је на рад у парнично одељење и у одељење судске 

управе. У парничној материји је самостално израђивала одлуке и помагала судијама при 

обради сложенијих предмета за суђење у смислу проналажења правних ставова и 

законских решења у процесно-правном и материјално-правном смислу, чиме је стекла 

велико искуство у примени закона. Упоредо са радом у парничним већима, почев од 

јануара 2005. године, радила је и као сарадник судске управе, а посебно сачињавала 

записнике са седница одељења и колегијума судија. Била је и сарадник портпарола суда 

и у том смислу сачињавала саопштења за јавност о раду суда и одговарала на питања 

новинара. Поред наведеног, сарађивала је и са Повереником за информације од јавног 



 

 

значаја. У августу 2013. године, годишњим распоредом послова, распоређена је у 

Извршно одељење Привредног суда у Београду, где ради и данас. За остварене резултате 

рада у 2012, 2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Говори 

енглески језик и познаје рад на рачунару. Учесник је бројних семинара. Током 2010. 

године завршила је обуку за медијаторе. Према мишљењу седнице свих судија 

Привредног суда у Београду, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судија и председника судова (,,Службени 

гласник РС”, број 49/09). 

      14. Ковачевић Ирина, судијски помоћник у Вишем суду у Београду. 

   Ковачевић Ирина je рођена 19. јануара 1977. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 20. децембра 1999. године, 

са општим успехом 8,25. У априлу 2000. године засновала је радни однос на радном 

месту судијског приправника у трајању од две године у Четвртом општинском суду у 

Београду, радећи у парничном, извршном и кривичном одељењу тога суда. Правосудни 

испит је положила 8. маја 2002. године, након чега наставља да ради у истом суду као 

судијски помоћник у извршном одељењу. У периоду од 28. фебруара 2003. године до 31. 

децембра 2009. године, ради у Окружном суду у Београду. Од фебруара 2003. године до 

априла 2005. године ради у истражном одељењу, када је распоређена у Веће за ратне 

злочине, где је самостално радила на истражним предметима, како редовног 

криминалитета, тако и на истражним предметима ратних злочина. Од 1. јануара 2010. 

године ради у Вишем суду у Београду, у Одељењу за ратне злочине у истражном 

одељењу, данас одељењу за претходни поступак. Током обављања послова судијског 

помоћника, помагала је судији приликом израде одлука и у припремама предмета за 

поступање, самостално саслушавала странке у поступку, учествовала у целокупном раду 

на предметима из кривичне материје - проучавала предмете ради реферисања, 

израђивала нацрте судских одлука, припремала стручне извештаје и анализе. Поред тога, 

реферише предмете приликом одлучивања од стране трочланог ванпретресног већа 

Одељења за ратне злочине. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014. години, 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Говори енглески и руски језик и познаје рад на 

рачунару. Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду и седнице свих 

судија Апелационог суда у Београду, испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судија и председника судова (,,Службени 

гласник РС”, број 49/09). 

 

      15. Павловић Жак, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду. 

    Павловић Жак je рођен 7. августа 1973. године у Смедеревској Паланци. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 12. октобра 2000. 

године, са општим успехом 8,77. У Другом општинском суду у Београду, у својству 

волонтера - приправника, радио је у периоду од 3. септембра до 14. новембра 2001. 

године. Од 15. новембра 2001. године засновао је радни однос на радном месту судијског 

приправника у Окружном суду у Београду. Правосудни испит је положио 25. фебруара 

2004. године. Од 25. фебруара 2004. године до 31. децембра 2009. године, радио је као 

судијски помоћник у Малолетничком одељењу Окружног суда у Београду. Од 1. јануара 

2010. године распоређен је на радно место судијског помоћника - секретара већа у 

Малолетничко одељење и у Осмо веће Кривичног одељења Апелационог суда у 

Београду. Од 15. августа 2010. године распоређен је у Посебно одељење за организовани 

криминал Апелационог суда у Београду. Од 1. јануара 2013. године је секретар 

Кривичног одељења Апелационог суда у Београду, распоређен у Треће веће Кривичног 

одељења и у Посебно одељење за организовани криминал. У марту 2014. године стекао 



 

 

је звање вишег саветника у Апелационом суду у Београду. За остварене резултате рада 

у 2012, 2013. и 2014. години, оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Говори француски 

и енглески језик и познаје рад на рачунару. Од формирања Апелационог суда у Београду, 

учествује у раду више комисија, као што су: Комисија за пријем и распоређивање 

предмета, Комисија за јавне набавке, Комисија за решавање старих предмета, Комисија 

за надзор рада нижестепених судова са подручја недлежности Апелационог суда у 

Београду, Комисија за имплементацију новог софтвера за електронско вођење података 

о предметима. Као секретар Кривичног одељења учествује у раду Редакцијског одбора 

Билтена Апелационог суда у Београду, у коме је објавио више сентенци и рад: ,Анализа 

важних питања везаних за привремено одузимање имовине проистекле из кривичног 

дела која се налази у иностранству”. Похађао је више семинара који су организовали 

Правосудна академија и друге организације и институције. Учествује у раду Радне групе 

Високог савета судства за израду Правилника о критеријумима и мерилима за 

оцењивање судијских помоћника. Председник је струковног удружења Асоцијације 

правосудних саветника Србије. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда 

у Београду, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама 

Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и 

достојности за избор судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09). 

Комисија је посебно имала у виду и препоруке судија Апелационог суда у Београду, са 

којима је радио, који су истакли да је у питању кандидат која све поверене послове 

обавља савесно, поуздано, правовремено и квалитетно и да у потпуности испуњава 

услове за избор на судијску функцију. 

16. Дабић Маја, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду. 

    Дабић Маја je рођена 20. јула 1982. године у Сиску. Основне студије завршила је на 

Правном факултету Универзитета у Београду 11. септембра 2006. године, са општим 

успехом 8,55. У Четвртом општинском суду у Београду, у својству волонтера - 

приправника, радила је од 2007. године до 2009. године. Правосудни испит је положила 

29. јуна 2009. године. Радни однос на одређено време на радном месту судијског 

помоћника, у звању судијског сарадника засновала је у Четвртом општинском суду у 

Београду 1. јула 2009. године. Од 1. јануара 2010. године распоређена је у Први основни 

суд у Београду, прво на одређено, а од 27. октобра 2016. године, на неодређено време. 

Звање вишег судијског сарадника је стекла 1. јула 2013. године. Од 1. јануара 2014. 

године ради у Трећем основном суду у Београду, где је распоређена код судије за 

претходни поступак. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014. години, оцењена 

је оценом „нарочито се истиче”. Служи се енглеским језиком и познаје рад на рачунару. 

Према мишљењу седнице свих судија Трећег основног суда у Београду и седнице свих 

судија Вишег суда у Београду, испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судија и председника судова (,,Службени 

гласник РС”, број 49/09). 

17. Ђуричковић Вук, судијски помоћник у Вишем суду у Београду. 

   Ђуричковић Вук je рођен 18. новембра 1980. године у Београду. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 8. септембра 2008. године, 

са општим успехом 7,06. У периоду од 1. октобра 2008. године до 11. јуна 2009. године, 

радио је у Четвртом општинском суду у Београду, у својству волонтера - приправника, 

где је стицао практична знања из области грађанског права у парничном одељењу. Од 1. 

јуна 2009. године до 1. јануара 2010. године радио је као судијски приправник у Првом 

општинском суду у Београду, где је наставио са обуком у парничном одељењу, а од 1. 

јануара 2010. године до 10. октобра 2011. године у Вишем суду у Београду, где је 

распоређен у кривично одељење. Правосудни испит је положио 24. јуна 2011. године, 

након чега је наставио да ради у истом суду на радном месту судијског помоћника, у 

звању судијског сарадника. У кривично ванпретресно веће распоређен је 21. јануара 



 

 

2012. године, где је стекао посебна знања из области процесног права. Звање вишег 

судијског сарадника стекао је 29. јуна 2013. године. Од 1. јануара 2015. године, поред 

послова које обавља у првостепеном кривичном већу, задужен је и рефератом у 

Одељењу судске праксе другостепеног кривичног одељења Вишег суда у Београду. За 

остварене резултате рада у 2013. и 2014. години, оцењен је оценом „нарочито се истиче”. 

Говори енглеским језик и познаје рад на рачунару. Више пута је био сарадник комисије 

у контроли судова нижег степена, био је члан Комисије за контролу предмета у Вишем 

суду у Београду у којима је иницијални акт подигнут пре више од пет година, као и 

представник Вишег суда у Београду на округлом столу о примени Законика о кривичном 

поступку у организацији Врховног касационог суда и Канцеларије сталног правног 

представника Министарства правде при Амбасади САД у Београду. Према мишљењу 

седнице свих судија Вишег суда у Београду и седнице свих судија Апелационог суда у 

Београду, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама 

Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и 

достојности за избор судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09). 

18. Николић Милосављевић Маријана, судијски помоћник у Апелационом суду у 

Београду. 

Николић Милосављевић Маријана je рођена 10. октобра 1980. године у Ваљеву. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 23. јуна 

2005. године, са општим успехом 6,68. Приправнички стаж је обавила у Петом 

општинском суду у Београду, најпре у својству приправника - волонтера, а затим и 

судијског приправника. Правосудни испит је положила 27. фебруара 2008. године, након 

чега је наставила да ради у истом суду као судијски приправник са положеним 

правосудним испитом, а од децембра 2008. године заснива радни однос на радном месту 

судијског помоћника. Током обављања послова судијског помоћника, била је 

распоређена у грађанско оддељење, где је уз израду одлука из опште парнице, 

израђивала одлуке и из области брачних и породичних спорова у специјализованим 

већима. При повећаном обиму посла, уз рад у грађанском одељењу, обављала је и 

послове у кривичном ванрасправном већу, као и у ванпарничном одељењу. Такође, била 

је ангажована и на пословима судске управе, као и у раду са студентима правних 

факултета. После успостављања нове мреже судова у децембру 2009. године, била је 

респоређена у Првом основном суду у Београду до 14. фебруара 2010. године, када је 

засновала радни однос у Апелационом суду у Београду. За остварене резултате рада у 

2012, 2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Говори енглески 

језик и познаје рад на рачунару. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда 

у Београду, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама 

Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и 

достојности за избор судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09). 

       Судија Бранка Банчевић истиче да је било још пуно добрих кандидата, Комисија је 

оформила најужу листу од једно 40 кандидата, много је добрих сарадника, као и 

полазника Правосудне академије, али нажалост само је 18 расписаних места, 

конкуренција је изузетно јака. Много кандидата има преко 10 година радног искуства у 

струци, прошли су многе материје, већа, напредовали кроз различите судске инстанце 

као судијски помоћници. 

 

     Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да у погледу 

предложених канидата из Врховног касационог суда, то су најбољи сарадници из 

београдских судова, који су преузети. Пре две године њих десет је преузето, а њих пет 

је сада конкурисало. Све судије са којима раде их много хвале, истичу да су самостални, 

уходани у посао, а како и не кад су пре Врховног суда прошли све нижестепене судове. 



 

 

     Такође, предложени кандидати из Апелационог суда су њихови најбољи сарадници, 

сви су они каријерно напредовали из нижих судова и као најбољи сарадници својих 

судова су преузети у Апелациони суд у Београду. 

     С тим у вези, Високи савет судства и ради на побољшању статуса судијских 

помоћника, да се они издвоје у односу на друге државне службеника из државне управе.  

      Подржава предлог Комисије и истиче да се заиста водило рачуна о годинама 

искуства, као и да то не буде једини критеријум, већ и прибављена мишљења о раду, а о 

свим канидатима су поред позитивног мишљења стигле и силне похвале о њиховом 

раду. 

 

     Професор Милан Шкулић предлаже да се после овог избора оформи евиденција о 

кандидатима који су били близу избора, да се они свакако имају у виду приликом 

следећег конкурса, јер има изузетних кандидата којима је у овом тренутку једина мана 

била што су млади и што немају пуно радног искуства, а у сваком другом погледу су 

феноменални – и по просеку и по оствареним резултатима рада. 

 

    Председник Драгомир Милојевић истиче да од следећег избора канидати који су 

правосудни испит положили 2011. године морају ући у избор, јер су сада изабрани сви 

старији сарадници. 

   

        Никола Селаковић, министар правде, наводи да је просечна оцена студирања свих 

предложених канидата изнад 8,5. Нажалост, број добрих кандидата је много већи од 

броја слободних судијских места. Истиче да ће нови Закон о запосленима у правосуђу, 

који је у припреми, предвиђати систем каријерног напредовања. У том систему, избор 

најстаријих сарадника за судије у највишим судским инстанцама ће значити да се за 

најбоље сараднике нижих судова отвара сарадничко место у Апелационом или 

Врховном суду.   

       Истиче да ће од септембра 2016. године кандидати који буду конкурисали за судије 

полагати тест, што ће омогућити објективније и јасније критеријуме, као и прецизније 

нијансирање кандидата. 

     Подржава Предлог Комисије, из разлога што је пет кандидата из Врховног 

касационог суда, пет из Апелационог суда у Београду и пет из Вишег суда у Београду, 

док су преостала три кандидата из осталих судова. Направљен је добар распоред 

изабраних кандидата. С тим у вези, очекује се много од изабраних кандидата.  

 

     Судија Мирољуб Томић подржава предлог Комисије. Наиме конкурисало је око 400 

кандидата, осим ових 18 предложених има још пуно добрих канидата, које треба имати 

у виду за следећи избор. Сматра да ће сада бити простора за каријерно напредовање 

судијских помоћника, јер је од 18 предложених кандидата 15 из виших судских 

инстанци.  

 

      Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства констатује да других 

предлога нема, да остаје да се само кандидати расподеле према расписаним местима у 

Првом, Другом и Трећем основном суду у Београду и ставља на гласање предлог 

Комисије. 

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се 

Народној скупштини за избор судија Првог основног суда у Београду, предложе 

следећи кандидати:  

 Вељић Милена, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

 Ђорђевић Нада, саветник у Врховном касационом суду, 

 Илић Михаиловић Мирјана, саветник у Врховном касационом суду, 



 

 

 Милосављевић Галовић Милица, саветник у Врховном касационом суду, 

 Мимовић Јелена, саветник у Врховном касационом суду, 

 Новаковић Љиљана, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

 Оташевић Мина, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, 

 Ристић Душица, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

 Сарајлић Вукашин, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, 

 Сератлић Василије, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

 Станковић Бранко, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

 Тркуља Веселиновић Ивана, саветник у Врховном касационом суду. 

    Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се 

Народној скупштини за избор судија Другог основног суда у Београду, предложе 

следећи кандидати:  

 Јевђенијевић Наташа, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, 

 Ковачевић Ирина, судијски помоћник у  Вишем суду у Београду, 

 Павловић Жак, судијски помоћник у  Апелационом суду у Београду. 

 

    Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да се Народној 

скупштини за избор судија Трећег основног суда у Београду, предложе следећи 

кандидати:  

 Дабић Маја, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду, 

 Ђуричковић Вук, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, 

 Николић Милосављевић Маријана, судијски помоћник у Апелационом 

суду у Београду. 

 

 

4. Давање сагласности на предлог програма сталне обуке Правосудне академије 

за 2016. годину 

 

      Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је од стране 

Правосудне академије достављен предлог програма сталне обуке Правосудне академије 

за 2016. годину, ради разматрања и давања потребне сагласности у смислу члана 43. 

став. 3. Закона о правосудној академији. 

     Истиче да у складу са законским прописима Високи савет судства даје сагласност на 

програм сталне обуке Правосудне академије. Наведени програм говори о сталној обуци 

судија, али Високи савет судства треба да размотри и иницира промене закона у овом 

делу.  

      Међутим, у складу са садашњим законским решењима, отвара дискусију о  предлогу 

програма сталне обуке Правосудне академије за 2016. годину, која је достављена од 

стране Правосудне академије. 

 

     Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' дао сагласност на програм 

сталне обуке Правосудне академије за 2016. годину. 

 

     5. Доношење одлуке о спојивости судијске функције са обављањем других послова 

и функција 

 

I Одлучивање о спојивости судијске функције са функцијом председника и 

заменика председника Комисије за вођење поступка и доношење решења по 

захтеву за врађање земљишта 



 

 

     Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да се Станка 

Симоновић, председник Вишег суда у Панчеву обратила Високом савету судства ради 

одлучивања о спојивости судијске функције са функцијом председника и заменика 

председника Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за врађање 

земљишта, јер је именована за председника наведене Комисије, док је за заменика 

председника Комисије именована Јасмина Петровић, председник Основног суда у 

Панчеву.  

 

    Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да          

обављање послa председника и заменика председника Комисије за вођење 

поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта, није неспојив са 

судијском функцијом. 

 

II  Одлучивање о спојивости судијске функције са учишћем у Пројекту AIRE 

Центра из Лондона  

 

       Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да се председник 

Управног суда обратила Високом савету судства ради давања сагласности за учешће 

Зорице Китановић, судије Управног суда, у пројекту AIRE Центра из Лондона. Наведени 

пројекат обухвата три компоненте: Студију о праву на азил, Курикулум обуке за 

Управни суд и прекршајне судове и Приручник у области права на азил. За овај вид 

ангажмана судије на овом Пројекту предвиђена је накнада у износу од 350 евра. 

 

  Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да учешће у 

пројекту AIRE Центра у Лондону, који обухвата три компоненте: Студију о праву 

на азил, Курикулум обуке за Управни суд и прекршајне судове и Приручник у 

области права на азил, није неспојив са судијском функцијом. 

 

III Одлучивање о спојивости судијске функције са обављањем функције члана 

Савета за безбедност општине Мајданпек 

 

         Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је Ненад 

Јовановић, судија Прекршајног суда у Неготину, обавестио Високи савет судства да је 

одлуком Скупштине општине Мајданпек број 06-4/16 од 04.02.2016. године именован за 

члана Савета за безбедност општине Мајданпек, као и да за свој рад у Савету не прима 

никакву накнаду. Из наведене одлуке произилази да су задаци Савета: анализа стања 

безбедности у локалној заједници; израда локалног плана за безбедност; израда локалног 

плана комуникације, оснивање радних група које се баве решавањем појединачних 

проблема и разматрање других питања који се односе на јавну безбедност и сигурност 

грађана и локалне самоуправе.  

 

 

  Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да обављање 

функције члана Савета за безбедност општине Мајданпек није неспојив са 

судијском функцијом. 

 

5.  Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање 

 

      Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је председник 

Апелационог суда у Београду, Душко Миленковић, обавестио Високи савет судства да 

је Синиша Важић, судија Апелационог суда у Београду, од стране Врховног тужиоца 



 

 

Републике Црне Горе, позван да учествује на конференцији „Сузбијање некажњивости 

за ратне злочине”, која треба да се одржи у Подгорици, у периоду од 25. до 26. марта 

2016. године. 

      Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се 

Синиши Важић, судији Апелационог суда у Београду, одобрава студијска посета, 

ради учешћа  на конференцији „Сузбијање некажњивости за ратне злочине”, која 

треба да се одржи у Подгорици, у периоду од 25. до 26. марта 2016. године. 

 

6. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног 

века 

 

  Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да: 

 

1. Аница Пушић, судија Основног суда у Мајданпеку, навршава радни век 25.03.2016. 

године, 

2. Слађана Станковић, судија Прекршајног суда у Врању, навршава радни век 

15.04.2016. године. 

 

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

судијске функције због навршења радног века Аници Пушић, судији Основног суда 

у Мајданпеку и Слађани Станковић, судији Прекршајног суда у Врању.  

 

 

7. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев 

 

  Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је Силвана 

Стефановић, судија Основног суда у Краљеву, поднела захтев за престанак судијске 

функције са даном 31.03.2016. године. 

 

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

судијске функције Силвани Стефановић, судији Основног суда у Краљеву, на 

лични захтев. 

 

 

8. Разно 

 

1.   Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је Високом 

савету судства упућено обавештење Агенције за борбу против корупције број 

014-07-00-01064/2014-11 од 08.03.2016. године да је решењем директора 

Агенције за борбу против корупције, које је постало коначно, утврђено да је 

Зоран Ристић, председник Основног суда у Књажевцу, поступио супротно 

одредби члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер је као 

вршилац функције председника суда председавао седницом на којој се давало 

мишљење о кандидатима за председника суда, где је и он био кандидат. Поводом 

изнетог, изречена му је мера упозорења да се убудуће током вршења функције 

председника Основног суда у Књажевцу у свему придржава одредаба Закона о 

Агенцији које уређују обавезе функционера. 

 

 

2. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је 

председник Прекршајног суда у Пожаревцу упутио допис Високом савету 

судства ради повећања максималног месечног фонда сати за суд у приправности, 



 

 

ради спровођења члана 190. Закона о прекршајима. Наведени члан прописује да 

се по привођењу осумњиченог доноси решење о задржавању, против ког решења 

окривљени и његов бранилац имају право жалбе у року од 4 часа од достављања 

решења о задржавању, о жалби одлучује судија појединац месно надлежног 

прекршајног суда у року од 4 часа од пријема жалбе, а жалба не задржава 

извршење решења. Из свега наведеног, произилази да судије имају дежурство 24 

часа.   

 

    Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''' заузео став да без обзира на 

наводе из дописа председника Прекршајног суда у Пожаревцу, нема места 

повећању броја сати приправности. 

 

3. Обраћање Удружења судијских и тужилачких помоћника Србије Високом 

савету судства 

 

- Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је дописом 

од 08.03.2016. године, указано да на седници Високог савета судства која је 

одржана дана 05.02.2016. године, није донета одлука да ли ће пре пуне примене 

Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за оцењивање 

судијских помоћника бити спроведен пилот пројекат примене, па указују на 

потребу спровођења пилот пројекта примене, јер се уводе значајне новине у једну 

правну област.   

- Другим дописом од 08.03.2016. године, указано је да сматрају да се почетна обука 

на Правосудној академији евентуално може третирати као сегмент стручности и 

оспособљености само за кандидате који су из реда полазника почетне обуке 

Правосудне академије, након што је програм почетне обуке, у складу са законом, 

утврђен од стране Високог савета судства, односно након 21.04.2015. године. 

 

4. Пружање подршке пројекту Јачање независности и интегритета судија у 

Србији, који спроводи Друштво судија Србије, ЦЕСИД и Влада Холандије 

 

     Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је у оквиру 

пројекта Јачање независности и интегритета судија у Србији, који спроводи 

Друштво судија Србије, ЦЕСИД и Влада Холандије, од Високог савета судства  

затражено мишљење у погледу пружања подршке у спровођењу анкетирања судија, на 

тај начин што ће им се послати Упитник на попуњавање, у ком се налазе питања везано 

за обављање судијске функције. 

 

    Судија Александар Стоиљковски наводи да Савет није учествовао у сачињавању 

наведеног Упитника, те с тим у вези треба то напоменути приликом давања подршке 

овом пројекту, као и да су судије слободне у одлучивању да ли желе да учествују у 

анкетирању.  

 

     Никола Селаковић, министар правде, наводи да наведеном пројекту треба дати 

подршку, али уз пропратни акт судовима да обавесте судије у коју сврху се прокупљени 

подаци користе. 

 

    Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да подржи 

пројекат Јачање независности и интегритета судија у Србији, који спроводи 

Друштво судија Србије, ЦЕСИД и Влада Холандије, уз упућивање пропратног акта 

судовима да обавесте судије у коју сврху се прокупљени подаци користе. 

 

 



 

 

5. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је 

Акционим планом за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за 

период 2013-2018. године, предвиђена активност број 2.5.4.1, која се односи на 

унапређење доступности јавних информација о услугама тумача и преводиоца, а 

у вези остваривања стратешке смернице: Подизање савести грађана о улози и 

праву на тумача и преводиоца у складу са правом на правично суђење. Високи 

савет судства, као један од носилаца мера, обавезан је да на веб сајту постави 

информације о услугама тумача и преводиоца. 

  Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да на свом 

веб сајту постави информације о услугама тумача и преводиоца. 

 

 Након разматрања свих тачака Дневног реда, прешло се на општу дискусију. 

 

       Никола Селаковић, министар правде, наводи да пред Саветом жели да изнесе 

неколико података који се односе на примену новог Закона о судским таксама. 

      Истиче да је повећана наплата судских такси у току јануара и фебруара 2016. године, 

који су иначе до сада били најслабији месеци за наплату судских такси у претходним 

годинама. Први пут после преласка овера из надлежности суда у надлежност јавних 

бележника, висина наплаћених такси се попела на ниво на ком је била када су се све 

овере вршиле у суду.  

        То значи више компјутера, штампача и скенера у будућности у судовима, као и 

начин да се обезбеде финансијска средства за пријем судијских приправника у судове.   

 

 

           

 

      Седница је завршена у 11,50 часова. 

                Записник саставила:  

                 Смиља Спасојевић   

 

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                     Драгомир Милојевић                            

  


