
 

                           
                 Република Србија 

          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

              Број: 06-00-88/2014-01 

     Датум: 09. децембар 2014. године 
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 ЗАКЉУЧЦИ СА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ 09. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ 

 

 

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

Високог савета судства, која је одржана 28. новембра 2014. године. 

2. Поступајући по пријавама кандидата на оглас за избор судија у Основном суду у 

Ивањици, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број, 103/25 дана 25. септембра 

2014. године, Високи савет судства је донео одлуку да се Народној скупштини 

Републике Србије, предложе 4 кандидата за први избор за судију Основног суда у 

Ивањици, тако што се: 

1) Милан Лугић, судијски помоћник Основног суда у Ивањици, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије, за први избор за судију Основног 

суда у Ивањици; 

2) Љубиша Томићевић, судијски помоћник Прекршајног апелационог суда, 

предлаже Народној скупштини Републике Србије, за први избор за судију 

Основног суда у Ивањици; 

3) Војислав Милановић, судијски помоћник Основног суда у Ивањици, 

предлаже Народној скупштини Републике Србије, за први избор за судију 

Основног суда у Ивањици; 

4) Иван Дробњак, судијски помоћник Вишег суда у Чачку, предлаже Народној 

скупштини Републике Србије, за први избор за судију Основног суда у 

Ивањици. 

3. Поступајући по пријавама кандидата на оглас за избор судија у Основном суду у 

Сјеници, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број115/2014 дана 24. октобра 

2014. године, Високи савет судства је донео одлуку да се Народној скупштини 

Републике Србије, предложе 2 кандидата за први избор за судију Основног суда у 

Сјеници, тако да се: 

1) Ненад Шумарац, судијски помоћник Основног суда у Рашки, предложи Народној 

скупштини Републике Србије, за први избор за судију Основног суда у Сјеници, 

2) Алмир Машовић, секретар О.Ш.„ Братство-јединство“, предложи Народној 

скупштини Републике Србије, за први избор за судију Основног суда у Сјеници. 

 

4. Поступајући по пријавама кандидата на оглас за избор судија у Основном суду у 

Крагујевцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број78/2014 дана 25. јула 

2014. године, Високи савет судства је донео одлуку да се Народној скупштини 



Републике Србије, предложе 4 кандидата за први избор за судију Основног суда у 

Крагујевцу, тако што се: 

 

1) Јелена Ђорђевић, судијски помоћник Вишег суда у Крагујевцу, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије, за први избор за судију Основног суда у 

Крагујевцу; 

2) Иван Пирковић, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије, за први избор за судију Основног суда у 

Крагујевцу; 

3) Данијела Савић, судијски помоћник Основног суда у Крагујевцу, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије, за први избор за судију Основног суда у 

Крагујевцу; 

4) Марија Марковић, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије, за први избор за судију Основног суда у 

Крагујевцу. 

 

5. Поступајући по пријавама кандидата на огласе за избор судија у Основном суду 

у Новом Пазару, који су објављени у „Службеном гласнику РС“, број 84/2014 дана 08. 

августа 2014. године и у „Службеном гласнику РС“ број 115/2014 дана 24. октобра 

2014. године, Високи савет судства је донео одлуку да се Народној скупштини 

Републике Србије, предложе 6 кандидата за први избор за судију Основног суда у 

Новом Пазару, тако што се: 

1) Енес Бајровић, судијски помоћник Вишег суда у Новом Пазару, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије, за први избор за судију Основног суда у 

Новом Пазару; 

2) Јелена Сретковић, судијски помоћник Основног суда у Новом Пазару, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије, за први избор за судију Основног суда у 

Новом Пазару; 

3) Един Хоџић, судијски помоћник Основног суда у Новом Пазару, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије, за први избор за судију Основног суда у 

Новом Пазару; 

4) Бранкица Диздаревић, судијски помоћник Основног суда у Рашки, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије, за први избор за судију Основног суда у 

Новом Пазару; 

5) Рабела Шеховић, судијски помоћник Основног суда у Новом Пазару, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије, за први избор за судију Основног суда у 

Новом Пазару; 

6) Сађида Рожајац, тужилачки помоћник Вишег јавног тужилаштва у Новом  

Пазару, предлаже Народној скупштини Републике Србије, за први избор за судију 

Основног суда у Новом Пазару. 

 

6.    Поступајући по пријавама кандидата на оглас оглас за избор судија у Вишем 

суду у Смедереву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 101/2014 дана 19. 

септембра 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку о избору Марка Јоцића, 

судије Основног суда у Смедереву, за судију Вишег суда у Смедереву. 

 

7.   Високи савет судства је прихватио Предлог Дисциплинске комисије разрешење 

судије Основног суда у Панчеву у предмету број: 116-04-00584/2014-05. 

 



8.   Поступајући по жалби на решење Дисциплинске комисије,  Високи савет 

судства је одбио жалбу подносиоца против решења Дисциплинске комисије број 116-

04-00795/2014-05 од 28. октобра 2014. године. 

 

9.  Поступајући по допису председника Основног суда у Лесковцу, Високи савет 

судства је утврдио престанак судијске функције судији Основног суда у Лесковцу, због 

трајног губитка радне способности за обављање судијске функције. 

 

10. Поступајући по допису судије Основног суда у Параћину, Душанке Арсић, 

Високи савет судства је донео одлуку да је обављање судијске функције спојиво са 

обављањем послова председника Комисије за комасацију КО Доње Видово општина 

Параћин.  

 

11. Поступајући по допису судије Основног суда у Параћину,  Слађане Крвавац, 

Високи савет судства је донео одлуку да је обављање судијске функције спојиво 

спојиво са обављањем послова заменика председника Комисије за комасацију КО Доње 

Видово општина Параћин. 

 

12. Високи савет судства је донео одлуку о одобрењу студијског путовања на 

регионалну конференцију на тему „Члан 10. ЕКЉП и искуства у региону“, која ће се 

одржати у Скопљу, од 05. до 06. децембра 2014. године Татјани Шуњки, судији Вишег 

суда у Новом Саду и одлуку о одобрењу студијског путовања на регионалну 

конференцију на тему „Унапређење слободе изражавања и информисања и слободе 

медија у Југоисточној Европи“, која ће се одржати у Скопљу, од 04. до 06. децембра 

2014. године, Јулијани Будинчевић, судији Апелационог суда у Новом Саду. 

 

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

захтев: 

 

1. Светлани Сурли, судији Прекршајног суда у Зрењанину, престаје судијска 

функција 26 децембра 2014. године, на лични захтев; 

 

2. Драгици Николић, судији Основног суда у Лозници, престаје судијска функција 

29 децембра 2014. године, на лични захтев. 

 

14. Високи савет судства је одбио као неосновану притужбу Татјане Петровић, 

судије Другог основног суда у Београду. 

 

 

    

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                           Драгомир Милојевић 
 

 


