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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-3/2019-01 

Датум 05.02.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 5. фебруара  2019. године 

 

 

Седница је почела у 9,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Саво Ђурђић, Иван Јовичић и Славица 

Милошевић Газивода, изборни чланови Високог савета судства из реда судија, Нела 

Кубуровић, министар правде и Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, 

државну управу и локалну самоуправу. Поред чланова Савета, седници су присуствовале 

Мирјана Павловић,  секретар Високог савета судства и Мила Стаменковић, начелник 

Одељења за статусна питања судија. 

  

 Пре почетка Седнице Драгомир Милојевић, председник Савета предложио је да се  

допуни дневни ред тако што ће се додати као прва тачка дневног рада:“ Доношење одлуке 

о избору судија које су први пут биране на судијску функцију на период од три године, на 

сталну судијску функцију“, додати као друга тачка дневног реда:“ Доношење одлуке о 

расписивању огласа за избор судија за прекршајне судове“ и додати као трећу тачку 

дневног реда: „ Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија за Виши суд у 

Јагодини“, а да остале тачке дневног реда након овога иду по редоследу како следи. 

 Чланови Савета ''''''''''''''''''''''''''''''' су прихватили да се допуни дневни ред за Трећу 

редовну седницу Високог Савета судства на начин како је то предложено. 

           Седница Савета се тонски снима.   

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Трећу редовну  

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

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

 

1. Доношење одлуке о избору судија који су први пут бирани на судијску функцију 

на период од три године, на сталну судијску функцију; 
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2. Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија за прекршајне судове; 

3. Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија за Виши суд у Јагодини 

4. Разматрање притужбе у предмету број: 071-00-1077/2018-01  изјављене у смислу 

одредбе члана 29. Закона о судијама; 

5. Разматрање захтева за премештај судије у други суд; 

6. Разматрање предлога за измену Одлуке о броју судија поротника у судовима 

(,,Службени гласник РС“, бр. 110/13 и 10/18); 

7. Разно. 

 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  предложен допуњен дневни ред 

те су ''''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Трећу редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

1. Доношење одлуке о избору судија који су први пут бирани на судијску функцију 

на период од три године, на сталну судијску функцију; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је реч 

председнику Комисије за вредновање рада судија и председника судова, судији 

Бранислави Горавици.  

 

Судија Бранислава Горавица је навела да је Одлуком Народне скупштине РС број 15 

од 12.02.2016. године (,,Службени гласник РС“, број 12/16) Јасмина Рогановић, изабрана 

први пут на судијску функцију у Основни суд у Крушевцу, а ступила је на судијску 

функцију 18.02.2016. године. Kомисија Вишег суда у Крушевцу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Брусу, 

Основног суда у Крушевцу и Основног суда у Трстенику спровела је поступак вредновања 

рада судије Јасмине Рогановић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је 

донела одлуку V Су 34-23/18-2 од 11.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву, 

други и трећу годину рада, односно за период од 18.02.2016. године до 60 дана пре истека 

трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

Имајући у виду оцене рада као и  одредбу члана 52. став 2. Закона о судијама, Комисија је 

предложила да се судија Јасмина Рогановић, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Крушевцу почев од 19.02.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 15 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Мирјана Лазић Раичевић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Крушевцу, а ступила је на судијску функцију 18.02.2016. године. Kомисија 

Вишег суда у Крушевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Брусу, Основног суда у Крушевцу и Основног суда 

у Трстенику спровела је поступак вредновања рада судије Мирјане Лазић Раичевић. 

Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку V Су 34-23/18-3 

од 11.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 18.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију.  Комисија је предложила 
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да се судија Мирјана Лазић Раичевић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд 

у Крушевцу почев  од 19.02.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 15 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Владан Цветковић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Крушевцу, а ступио је на судијску функцију 18.02.2016. године. Kомисија Вишег 

суда у Крушевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Брусу, Основног суда у Крушевцу и Основног суда у 

Трстенику спровела је поступак вредновања рада судије Владана Цветковића. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку V Су 34-23/18-1 од 

11.01.2019. године, којом је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 18.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Имајући у виду оцене 

рада Комисија је предложила да се судија Владан Цветковић, изабере на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Крушевцу почев од 19.02.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 14 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Зорица Чочовић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Прибоју, а ступила је на судијску функцију 18.02.2016. године. Kомисија  Вишег 

суда у Ужицу за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Пожеги, Основног суда у Прибоју, Основног суда у 

Пријепољу и Основног суда у Ужицу, спровела је поступак вредновања рада судије 

Зорице Чочовић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку 

Су I-1-29/18 од 18.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу 

годину рада, односно за период од 18.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је 

предложила да се судија Зорица Чочовић, изабера на сталну судијску функцију у Основни 

суд у Прибоју  почев од 19.02.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 13 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Маја Станковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Врању, а ступила је на судијску функцију 19.02.2016. године. Kомисија Вишег суда 

у Врању за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бујановцу, Основног суда у Врању и Основног суда у 

Сурдулици спровела је поступак вредновања рада судије Маја Станковић. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су VIII-VIII/ 238-2018 

oд 11.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 19.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила 

да се судија Маја Станковић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Врању, 

почев од 20.02.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 13 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Наташа Станојковић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Врању, а ступила је на судијску функцију 19.02.2016. године. Kомисија 

Вишег суда у Врању за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Основног суда у Бујановцу, Основног суда у Врању и Основног суда у 
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Сурдулици спровела је поступак вредновања рада судије Наташе Станојковић. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су VIII-VIII/ 238-2018 

oд 11.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 19.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила 

да се судија Наташа Станојковић, изабере на сталну судијску функцију почев од 

20.02.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 13 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Валентина Цветковић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Врању, а ступила је на судијску функцију 19.02.2016. године. Kомисија 

Вишег суда у Врању за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Основног суда у Бујановцу, Основног суда у Врању и Основног суда у 

Сурдулици спровела је поступак вредновања рада судије Валентина Цветковић. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су VIII-VIII/ 238-2018 

oд 11.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 19.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Имајући у виду оцене 

рада, Комисија је предложила да се судија Валентина Цветковић, изабере на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Врању, почев од 20.02.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 13 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Весна Илић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у 

Врању, а ступила је на судијску функцију 19.02.2016. године. Kомисија Вишег суда у 

Врању за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Бујановцу, Основног суда у Врању и Основног суда у Сурдулици 

спровела је поступак вредновања рада судије Весне Илић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су VIII-VIII/ 238-2018 oд 11.01.2019. године, 

којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 

19.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила да се судија Весна Илић 

изабере на сталну судијску функцију у Основи суд у Врању, почев од 20.02.2019. године.                                                                

  Одлуком Народне скупштине РС број 15 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Драган Тописаровић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Пријепољу, а ступио је на судијску функцију 19.02.2016. године. Kомисија  Вишег 

суда у Ужицу за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Пожеги, Основног суда у Прибоју, Основног суда у 

Пријепољу и Основног суда у Ужицу спровела је поступак вредновања рада судије 

Драгана Тописировића. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела 

одлуку Су I-1-28/18  od 18.01.2019. године, којом је именованом судији, за прву, други и 

трећу годину рада, односно за период од 19.02.2016. године до 60 дана пре истека 

трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

Комисија је предложила да се судија Драган Тописаровић изабере на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Пријепољу почев од 20.02.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 15 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Кукуљац Мухамед, изабран је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Пријепољу, а ступио је на судијску функцију 19.02.2016. године. Kомисија  Вишег 

суда у Ужицу за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Пожеги, Основног суда у Прибоју, Основног суда у 

Пријепољу и Основног суда у Ужицу спровела је поступак вредновања рада судије 

Кукуљац Мухамеда. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела 
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одлуку Су I-1-28/18  od 18.01.2019. године, којом је именованом судији, за прву, други и 

трећу годину рада, односно за период од 19.02.2016. године до 60 дана пре истека 

трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

Комисија је предложила да се судија Кукуљац Мухамед изабере на сталну судијску 

функцију  у Основни суд у Пријепољу, почев од 20.02.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 15 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Данијела Гојковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Ивањици, а ступила је на судијску функцију 22.02.2016. године. Kомисија Вишег 

суда у Чачку за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и Основног 

суда у Чачку, спровела је поступак вредновања рада судије Данијеле Гојковић. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 35-36/18-1 од 

14.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 22.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила 

да се судија Данијела Гојковић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Ивањици почев од 23.02.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 13 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Саша Михајловић, изабран је први пут на судијску функцију Прекршајни 

суд у Врању, а ступио је на судијску функцију 23.02.2016. године. Комисијa Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, Прекршајног суда 

у Лесковцу, Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, Прекршајног суда у 

Пироту, Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у Прокупљу, спровела је 

поступак вредновања рада судије Саше Михајловића. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I-I 6364/18-5 oд 22.01.2019. године, којом 

је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 

23.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Комисија је имајући у виду оцене рада судије као и 

одредбу члана 52. став 2 Закона о судијама предложила да се судија Саша Михајловић 

изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Врању почев од 24.02.2019. 

године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 13 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Драгана Николић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Прекршајни суд у Врању, а ступила је на судијску функцију 23.02.2016. године. Комисијa 

Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, 

Прекршајног суда у Лесковцу, Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, 

Прекршајног суда у Пироту, Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у 

Прокупљу, спровела је поступак вредновања рада судије Драгане Николић. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I-I 6364/18-4 oд 

22.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 23.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила 

да се судија Драгана Николић изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Врању почев од 24.02.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 13 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Срђан Лукић, изабран је први пут на судијску функцију у Прекршајни суд 

у Горњем Милановцу, а ступио је на судијску функцију 23.02.2016. године. Kомисијa 
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Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем 

Милановцу, Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног 

суда у Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, 

Прекршајног суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у 

Пожеги, Прекршајног суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у 

Сјеници, Прекршајног суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у 

Ужицу, спровела је поступак вредновања рада судије Срђана Лукића. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I-1 6361/18-3 oд 21.01.2019. 

године, којом је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за 

период од 23.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“. На основу оцене рада Комисија је 

предложила да се судија Срђан Лукић изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни 

суд у Горњем Милановцу почев од 24.02.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 14 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Драгана Радовић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Чачку, а ступила је на судијску функцију 25.02.2016. године. Kомисија Вишег суда у 

Чачку за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и Основног суда у Чачку 

спровела је поступак вредновања рада судије Драгане Радовић. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 35-36/18-2 од 14.01.2019. 

године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период 

од 25.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила да се судија 

Драгана Радовић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Чачку почев од 

26.02.2019. годне. 

Одлуком Народне скупштине РС број 14 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Маријана Танасијевић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Чачку, а ступила је на судијску функцију 25.02.2016. године. Kомисија 

Вишег суда у Чачку за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и 

Основног суда у Чачку спровела је поступак вредновања рада судије Маријане 

Танасијевић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су 

V 35-36/18-3 од 14.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу 

годину рада, односно за период од 25.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је 

предложила да се судија Маријана Танасијевић изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Чачку почев од 26.02.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 14 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Наташа Манговић Сретеновић, изабрана је први пут на судијску функцију 

у Основни суд у Чачку, а ступила је на судијску функцију 25.02.2016. године. Kомисија 

Вишег суда у Чачку за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и 

Основног суда у Чачку спровела је поступак вредновања рада судије Наташе Манговић 

Сретеновић. 

Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 35-36/18-4 

од 14.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 25.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. На основу оцена рада 
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Комисија је предложила да се судија Наташа Манговић Сретеновић изабере на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Чачку почев од 26.02.2019. године.  

        Одлуком Народне скупштине РС број 12 од 12.02.2016. године (,,Службени 

гласник РС“, број 12/16) Драгана Живковић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Пироту, а ступила је на судијску функцију 25.02.2016. године. Kомисија 

Вишег суда у Пироту за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Основног суда у Димитровграду и Основног суда у Пироту спровела је 

поступак вредновања рада судије Драгане Живковић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела решење Су V-35 бр.84/18-3 oд 25.01.2019. године, 

којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 

25.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила да се судија Драгана 

Живковић изабере на сталну судијску функцију у Основни сд у Пироту почев од 

26.02.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 12 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Јасмина Јовановић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Пироту, а ступила је на судијску функцију 25.02.2016. године. Kомисија Вишег суда 

у Пироту за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Димитровграду и Основног суда у Пироту спровела је 

поступак вредновања рада судије Јасмине Јовановић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела решење Су V-35 бр.84/18-1 oд 25.01.2019. године, 

којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 

25.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила да се судија Јасмина 

Јовановић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Пироту почев од 

26.02.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 12 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Сања Јовановић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Пироту, а ступила је на судијску функцију 25.02.2016. године. Kомисија Вишег суда 

у Пироту за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Димитровграду и Основног суда у Пироту спровела је 

поступак вредновања рада судије Сања Јовановић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела решење Су V-35 бр.84/18-2 oд 25.01.2019. године, 

којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 

25.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила да се судија Сања 

Јовановић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Пироту почев од 

26.02.2109. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 15 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Александра Бутулија Јанковић, изабрана је први пут на судијску функцију 

у Основни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 26.02.2016. године. 

Kомисија Вишег суда у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у 

Крагујевцу, спровела је поступак вредновања рада судије Александре Бутулије Јанковић. 

Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I-I-5/19 од 

16.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 26.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила 
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да се судија Александра Бутулија Јанковић изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Крагујевцу почев од 27.02.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 15 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Јелена Ритопечки Перић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 26.02.2016. године. Kомисија 

Вишег суда у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу, 

спровела је поступак вредновања рада судије Јелене Ритопечки Перић. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I-I-2/19 од 16.01.2019. године, 

којом је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 

26.02.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила да се судија Јелена 

Ритопечки Перић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу почев 

од 27.02.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 15 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Мирела Тошић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд 

у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 26.02.2016. године. Kомисија Вишег суда 

у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу, спровела је 

поступак вредновања рада судије Миреле Тошић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I-I-3/19 од 16.01.2019. године, којом је 

именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 26.02.2016. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Комисија је предложила да се судија Мирела Тошић изабере 

на сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу почев од 27.02.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 15 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Ненад Вуловић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд 

у Крагујевцу, а ступио је на судијску функцију 26.02.2016. године. Kомисија Вишег суда у 

Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу, спровела је 

поступак вредновања рада судије Ненада Вуловића. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I-I-4/19 од 16.01.2019. године, којом је 

именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 26.02.2016. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Комисија је предложила да се судија Ненад Вуловић, изабере 

на сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу почев од 27.02.2019. године. 

 

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

Јасмина Рогановић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Крушевцу, почев 

од 19.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Јасмина Рогановић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Крушевцу почев од 19.02.2019. године.  
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Драгомир Милојевић председник Савета ставио је на гласање предлог да се судија 

Мирјана Лазић Раичевић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Крушевцу 

почев од 19.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

 

 

 

 

 

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Мирјана Лазић Раичевић, бира се на сталну судијску функцију у Основни 

суд у Крушевцу почев од 19.02.2019. године. 

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

Владан Цветковић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Крушевцу, 

почев од 19.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Владан Цветковић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Крушевцу, почев од 19.02.2019. године. 

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

Зорица Чочовић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Прибоју, почев од 

19.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Зорица Чочовић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Прибоју, почев од 19.02.2019. године. 

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

Маја Станковић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Врању, почев од 

20.02.2019. године. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Маја Станковић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Врању, почев од 20.02.2019. године. 

 

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

Наташа Станојковић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Врању, почев 

од 20.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Наташа Станојковић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Врању, почев од 20.02.2019. године. 

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

Валентина Цветковић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Врању, почев 

од 20.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Валентина Цветковић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Врању, почев од 20.02.2019. године. 

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

Весна Илић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Врању почев од 

20.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Весна Илић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Врању, 

почев од 20.02.2019. године. 
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Драгомир Милојевић председник Савета ставио је на гласање предлог да се судија 

Драган Тописаровић,  изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Пријепољу, 

почев од 20.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' је донео  

 

         

 

 

 

 

 

 

   О Д Л У К У  

                     -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Драган Тописаровић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Пријепољу, почев од 20.02.2019. године. 

 

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

Кукуљац Мухамед,  изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Пријепољу, 

почев од 20.02.2019. године. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Кукуљац Мухамед, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Пријепољу, почев од 20.02.2019. године. 

 

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

Данијела Гојковић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Ивањици,  почев 

од 23.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Судија Данијела Гојковић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Ивањици, почев од 23.02.2019. године. 
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Драгомир Милојевић председник Савета ставио је на гласање предлог да се судија 

Саша Михајловић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Врању, почев 

од 24.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

 

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Судија Саша Михајловић, бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Врању, почев од 24.02.2019. године. 

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

Драгана Николић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Врању,  почев 

од 24.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Драгана Николић, бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Врању, почев од 24.02.2019. године. 

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

Срђан Лукић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Горњем 

Милановцу, почев од 24.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Срђан Лукић, бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Горњем Милановцу, почев од 24.02.2019. године. 

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

Драгана Радовић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Чачку, почев од 

26.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 
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 Судија Драгана Радовић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Чачку, почев од 26.02.2019. године. 

 

 

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

Маријана Танасијевић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Чачку, почев 

од 26.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Маријана Танасијевић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд 

у Чачку, почев од 26.02.2019. године. 

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

Наташа Манговић Сретеновић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Чачку, почев од 26.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Наташа Манговић Сретеновић, бира се на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Чачку,  почев од 26.02.2019. године. 

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

Драгана Живковић,  изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Пироту, почев 

од 26.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Драгана Живковић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Пироту, почев од 26.02.2019. године. 
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Драгомир Милојевић председник Савета ставио је на гласање предлог да се судија 

Јасмина Јовановић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Пироту, почев 

од 26.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео  

 

 

 

 

 

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Јасмина Јовановић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Пироту, почев од 26.02.2019. године. 

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

Сања Јовановић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Пироту, почев од 

26.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Сања Јовановић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Пироту, почев од 26.02.2019. године. 

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

Александра Бутулија Јанковић,  изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Крагујевцу,  почев од 27.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Александра Бутулија Јанковић, бира се на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Крагујевцу,  почев од 27.02.2019. године. 

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

Јелена Ритопечки Перић,  изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Крагујевцу,  почев од 27.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  
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         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Јелена Ритопечки Перић, бира се на сталну судијску функцију у Основни 

суд у Крагујевцу,  почев од 27.02.2019. године. 

 

 

 

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

Мирела Тошић,  изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев 

од 27.02.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Мирела Тошић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Крагујевцу,  почев од 27.02.2019. године. 

 

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

Ненад Вуловић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу,  почев 

од 27.02.2019. године.  

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

         О Д Л У К У  

                           -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Судија Ненад Вуловић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Крагујевцу,  почев од 27.02.2019. године. 

 

2. Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија за прекршајне судове; 

 

Поводом ове тачке дневног реда Драгомир Милојевић, председник Савета дао је реч 

судији известиоцу Славици Милошевић Газиводи. 

 

 Судија Славица Милошевић Газивода је истакла да на основу анализе извештаја о 

раду прекршајних судова а у складу са Одлуком Високог савета судства о броју судија у 

судовима, предлаже да се распише оглас за избор судија за прекршајне судове и то: за 
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Прекршајни суд у Бачкој Паланци за једно судијско место, Прекршајни суд у Зајечару за 

једно судијско место, Прекршајни суд у Крушевцу за једно судијско место,  Прекршајни 

суд у Нишу за два судијска места, Прекршајни суд у Панчеву за једно судијско место, 

Прекршајни суд у Пироту за једно судијско место, Прекршајни суд у Руми за једно 

судијско место и Прекршајни суд у Чачку за једно судијско место. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' је донео одлуку о расписивању огласа за 

избор судија за прекршајне судове у Републици Србији и то: 

 

 

 

 

 

Назив суда суда Број судија 

Прекршајни суд у Бачкој Паланци 1 

Прекршајни суд у Зајечару 1 

Прекршајни суд у Крушевцу 1 

Прекршајни суд у Нишу 2 

Прекршајни суд у Панчеву 1 

Прекршајни суд у Пироту 1 

Прекршајни суд у Руми 1 

Прекршајни суд у Чачку 1 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' је донео одлуку о именовању Комисије за 

избор судија за прекршајне судове и то: Прекршајни суд у Бачкој Паланци, 

Прекршајни суд у Зајечару, Прекршајни суд у Крушевцу, Прекршајни суд у 

Нишу, Прекршајни суд у Панчеву, Прекршајни суд у Пироту, Прекршајни суд 

у Руми и Прекршајни суд у Чачку, у саставу: 

- Иван Јовичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије, 

- Матија Радојичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије и  

- Славица Милошевић Газивода, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, члан Комисије. 

 

3. Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија за Виши суд у Јагодини; 

 

 

а) Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео одлуку о расписивању огласа за избор 

судија за Виши суд у Јагодини, за два судијска места. 

 

б) Високи Савет судства '''''''''''''''''''' је донео одлуку о именовању Комисије за 

избор судија за Виши суд у Јагодини у саставу: 

- Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије, Иван Јовичић, изборни члан Високог савета судства, 

члан Комисије и  
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- Матија Радојичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије. 

 

в) Високи савет судства '''''''''''''''''''''' је донео 

 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о броју судија у судовима 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 

11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 68/18 и 102/18),  

 

У члану 5. у делу привредни судови, тачка 3. мења  се и гласи: 

 

            „Назив суда                                                                   Број судија 

 

       3.   Привредни суд у Зајечару                                                               6” 

 

 

 

4. Разматрање притужбе у предмету број: 071-00-1077/2018-01  изјављене у 

смислу одредбе члана 29. Закона о судијама; 

 

  Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је 

реч судији известиоцу, Ивану Јовичићу. 

 

  Судија Иван Јовичић је навео да је ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''  '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' сходно одредби члана 29. Закона о судијама, изјавила притужбу Високом 

савету судства против председника ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''. Наводима притужбе 

указује на рад и поступање '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''. Судија Иван Јовичић је упознао присутне чланове Савета са садржиом поднете 

притужбе и свим потребним чињеницама за одлучивање у овој правној ствари. 

 

 Након излагања судије Ивана Јовичића, Драгомир Милојевић, председник Високог 

савета судства је поводом ове тачке дневног реда отворио дискусију. 

 

 Судија Иван Јовичић, након добијене речи предложио је да се поднета притужба 

одбаци. Ово стога јер је судији предвиђен посебан постпак заштите за остварење својих 

права, за које је истакла у притужби да су јој повређена, а то је подношење приговора на 

Годишњи распоред послова, које правно средство је судија и користила, и  приговор је  од 

стране председника непосредно вишег суда одбијен као неоснован. 

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је истакла да притужбу треба 

одбацити, будући да је судија имала други правни пут за остварење свог права а који је и 

користила. 

 

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

притужба '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''', поднета у смислу 
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одредбе члана 29. Закона о судијама, против ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''' 

'''''''''''''''''''''''. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' је донео 

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ притужба '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' 

'''''''''''''''''''''' поднета у смислу одредбе члана 29. Закона о судијама, против ''''''''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''. 

 

5. Разматрање захтева за премештај судије у други суд; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је Немања Ковачевић, судија 

Основног суда у Великој Плани, доставио  Високом савету судста молбу за премештај из 

Основног суда у Великој Плани у Основни суд у Крагујевцу. Као разлог за премештај 

наводи свакодневно путовање на релацији Велика Плана - Крагујевац и тешка болест у 

породици. Председник Основног суда у Великој Плани доставио је сагласност за 

премештај као и председник Основног суда у Крагујевцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

Немања Ковачевић, судија Основног суда у Великој Плани, премешта се у Основни 

суд у Крагујевцу, почев од 15. фебруара 2019. године. 

 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Душица Џоковић, судија 

Основног суда у Лазаревцу, поднела  Високом савету судства молбу за премештај из 

Основног суда у Лазаревцу у Основни суд у Ваљеву. Као разлог за премештај наводи 

свакодневно путовање на релацији Ваљево - Лазаревац, и да има малу децу узраста  од 8 и 

11 година. Драгомир Милојевић, председник Савета предложио је да се затражи 

сагласност од председника Основног суда у Лазаревцу и председника Основног суда у 

Ваљеву за премештај Душице Џоковић, судије Основног суда у Лазаревцу у Основи суд у 

Ваљеву. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' је донео закључак да се од председника 

Основног суда у Лазаревцу и председник Основног суда у Ваљеву затражи 

сагласност за премештај Душице Џоковић, судије Основног суда у Лазаревцу у 

Основи суд у Ваљеву. 

 

 

6. Разматрање предлога за измену Одлуке о броју судија поротника у судовима 

(,,Службени гласник РС“, бр. 110/13 и 10/18); 
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Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да се председник Вишег суда у 

Краљеву обратила молбом Високом савету судства за измену Одлуке о броју судија 

поротника са 12 на 24. Тренутан број судија поротника у суду је 10. Као разлог за измену 

одлуке наводи да је одређен број судија поротника потребан  за функционисање Посебног 

одељења Вишег суда у Краљеву за сузбијање корупције.   

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео  

 

 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о броју судија поротника у судовима 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о броју судија поротника у судовима („Службени гласник РС”, бр. 110/13 

и 10/18), члан 2. у делу виши судови, тачка 8. мења  се и гласи: 

 

 

 

 

 

            „Назив суда                                                    Број судија поротника 

 

8. Виши суд у Краљеву                                                                24” 

 

 

 

7. Разно: 

 

- Одлучивање о приговору на Одлуку Високог савета судства, број: 119-00-

285/2019-01 од 22. јануара 2019. године; 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''''''' поднела  31. јануара 2019. године приговор Високом 

савету судства на Одлуку број: 119-00-285/2019-01 од 22. јануара 2019. године, којом јој је 

утврђен престанак судијске функције 31. јануара 2019. године, на лични захтев. У 

приговору наводи да никада није поднела захтев за престанак судијске функције, већ да је 

то неко уместо ње учинио фалсификујући њен потпис. 

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

'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' и поништи Одлука 

Високог савета судства број: 119-00-285/2019-01 од 22.01.2019. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео  

Р Е Ш Е Њ Е 

УСВАЈА СЕ ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' 

'''''''''''''''''''''''''''',  па се поништава Одлука Високог савета судства број: 119-00-285/2019-01 од 

31.01.2019. године. 
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- Разматрање захтева за упућивање судије у други суд; 

 Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Председник Прекршајног 

суда у Прешеву, дописом Су бр. 291/18 од 8. новембра 2018. године, обавестио Високи савет 

судства да је потребно упутити једног судију на рад у Прекршајни суд у Прешеву, из разлога 

што у суду раде само две судије од којих судија који је донео решење о извршењу мора бити 

изузет из учествовања у раду већа од троје судија ради доношења одлуке по приговору. 

Предложио је  да се Суљимани Решат, судија  Прекршајног суда у Врању, упути на рад у 

Прекршајни суд у Прешеву. Уз молбу је достављена сагласност седнице свих судија 

Прекршајног суда у Врању и Прекршајног суда у Прешеву, као и сагласност судије Суљимани 

Решата. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Суљимани Решат, судија  Прекршајног суда у Врању, упућује се на рад у 

Прекршајни суд у Прешеву, ради поступања у раду већа од троје судија ради доношења 

одлуке по приговору, почев од 15. фебруара 2019. године, док постоји потреба за 

упућивањем, а најдуже годину дана. 

 

- Доношење одлуке о престанку функције судије поротника: 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Александра Ђоковић, судија 

поротник Основног суда у Крагујевцу, поднела захтев за престанак функције судије 

поротника. 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' је донео  

 

О Д Л У К У 

          о престанку функције судије поротника 

 

 

Александри Ђоковић, судији поротнику Основног суда у Крагујевцу, престаје 

функција судије поротника на лични захтев, даном доношења одлуке. 

 

 

- Разматрање захтева за упућивање судије  на студијско путовање; 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' је донео 

 

 

О Д Л У К У 

         



21 

 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање мр Дарку Тадићу, председнику Вишег суда у 

Новом Саду, у Праг, Република Чешка, у периоду од од 22. до 23. фебруара 2019. године, 

ради учествовања на конференцији и округлом столу на тему: „Борба против корупције 

кроз побољшање квалитета правосуђа”.              

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' је донео  

 

О Д Л У К У 

          

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јелени Ивановић, председнику Управног 

суда, у Даблин, Ирска, у периоду од од 25. до 26. марта 2019. године, ради учествовања на 

семинару на тему: „Како наши судови одлучују: процес одлучивања врховних управних 

судова”.              

 

- Доношење одлуке о ванредном вредновању рада судија; 

 Драгомир Милојевић, председник Савета по овој тачки дневног реда дао је реч 

председнику Комисије за вредновање рада судија и председника судова, судији 

Бранислави Горавици. 

 

 Судија Бранислава Горавица је истакла да је потребно да Савет донесе одлуку о 

ванредном вредновању 7 судија од укупно пријављених педесет и нешто судија по огласу 

за избор судија за Врховни касациони суд, а чији је рад раније вреднован закључно са 

22.11.2017. године, а оглас је објављен у децембру 2018. године, то је потребно да се 

донесе одлука о ванредном вредновању рада ових судија због огласа, за период 

23.11.2017. године до 26.12.2018. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео  

 

ОДЛУКУ О ВАНРЕДНОМ ВРЕДНОВАЊУ РАДА СУДИЈА  

 

Ванредно се вреднује рад кандидата из реда судија који су поднели пријаву на 

оглас за избор судијa који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 103/18 од 

26.02.2018. године, којом је Високи савет судства огласио  избор за судије Врховног 

касационог суда и то: 

Марић Снежана, судија Привредног апелационог суда, 

Хаџић Зоран, судија Апелационог суда у Београду, 

Бојовић Оливера, судија Апелационог суда у Крагујевцу 

Милановић Марина, судија Апелационог суда у Нишу, 

    Миленковић Милевка, судија Апелационог суда у Крагујевцу, 

Николић Биљане, судија Апелационог суда у Крагујевцу, 

Пејак-Прокеш Оливера, судија Апелационог суда у Новом Саду. 
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- Информација за Високи савет судства; 

 

Чланови Високог савета судства упознати су са садржином дописа председника 

Апелационог суда у Крагујевцу број IV Су -22-14/19 у вези захтева за исплату накнаде за 

минули рад. 

 

 

      Седница завршена у 10,35 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


