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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
Број: 06-00-23/2018-01 

Датум: 06.07.2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

                           ЗАПИСНИК СА ПЕТНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

              одржане 6. јула 2018. године 

 

 

Седница је почела у 10,00 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, Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе државну 

управу и локалну самоуправу и професор др Ранко Кеча, изборни члан Високог савета 

судства из реда професора правног факултета. Поред чланова Савета, седници су 

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

начелник Одељења за статусна питања судија.  

           Седница Савета се тонски снима.   

 

 Пре отварања Петнаесте редовне седнице сталног састава Високог савета судства, 

након добијене речи судија Саво Ђурђић је предложио да се допуни дневни ред темом „  

Уставне промене, измене Устава у области правосуђа.“ Навео је да је више пута пре 

отварања претходних одржаних седница предлагао да се ова тема стави као тачка дневног 

реда, и да то до сада није учињено. Даље је навео  да је достављено мишљење и предлог 

Венецијанске комисије, и да је то најзначајнија тема из наше уставне и законске 

надлежности, и да не види разлоге због којих се  ова тема не може разматрати на Седници  

и предлаже да се допуни дневни ред тачком: „ Разматрање Уставних промена, измене 

Устава Републике Србије у области правосуђа“. 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је навела  да се слаже са 

датим предлогом, истичући да се ради о озбиљној ствари за коју су сви заинтересовани. 

Истакла је да имајући у виду обимност данашњег дневног реда Седнице, сматра како се 

ради о озбиљној теми за коју треба засебна седница и предлаже да Високи савет судства у 

што краћем року закаже Седницу са једином тачком дневног реда  на којој би се 

разматрало Мишљење Венецијанске комисије.  

 

 Високи савет судства ''''''''''''''''''''''''''''' ''''' донео закључак  да се до краја наредне 

седмице закаже Седница Високог савета судства поводом истакнутог предлога. 
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           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Петнаесту 

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

 

 

   Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Усвајање записника са Четрнаесте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 12. јуна 2018. године; 

2.  Доношење одлуке о избору судије на сталну судијску функцију, која је   први пут 

бирана на судијску функцију на период од три године; 

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

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

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

суд у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

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

суд у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

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

суд у Новом Пазару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

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

суд у Прокупљу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

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

суд у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

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

суд у Сомбору, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

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

суд у Сремској Митровици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  

од 23.02.2018. године; 

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

суд у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

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

суд у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 23.02.2018. 

године; 

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

суд у Шапцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 23.02.2018. 

године 

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

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

14/18  од 23.02.2018. године ; 
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15. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

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

14/18   од 23.02.2018. године; 

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

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

14/18   од 23.02.2018. године; 

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

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

14/18 од 23.02.2018. године; 

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

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

14/18 од 23.02.2018. године; 

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

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

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Привредном суду у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 14/18  

од 23.02.2018. године; 

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

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

14/18 од 23.02.2018. године; 

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

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

14/18  од 23.02.2018. године ; 

23. Поступање по пресуди Управног суда број II-3 У 16383/16 од 22.02.2016.године; 

24. Разматрање изјава Верана Матића датих у средствима јавног информисања поводом 

поступања судског већа у кривичном поступку убиства новинара Славка Ћурувије; 

25. Разно. 

 

 

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

''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени дневни ред за Петнаесту  редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

1. Усвајање записника са Четрнаесте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 12. јуна 2018. године; 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' усвојио записик са Четрнаесте редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 12. јуна 2018. године; 

 

 

 

2.  Доношење одлуке о избору судије на сталну судијску функцију, која је   први пут 

бирана на судијску функцију на период од три године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета је поводом ове тачке дневног реда дао 

реч судији Бранислави Горавици, председнику Комисије за вредновање рада судија и 

председника судова. 

 

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

15 од 17.04.2015. године, Maja Вадњал, изабрана први пут на судијску функцију у 

Прекршајном апелационом суду, а ступила је на судијску функцију 17.07.2015. године. 

Истакла је да је Kомисија Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања 

и утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог 

суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у 

Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу, спровела 

поступак вредновања рада судије Маје Вадњал. Комисија је донела одлуку Су-I-1 98/18-02 

од 28.05.2018. године, на основу којe је Маји Вадњал, судији Прекршајног апелационог 

суда, за прву, другу и трећу годину рада, односна за период од  17.07.2015. године до 60 

дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. На основу изнетог и одредбе члана 52.став 2. Закона о судијама, 

судија Бранислава Горавица је навела да Комисија предлаже да се судија Маја Вадњал 

изабере на сталну судијску функцију у Прекршајном апелационом суду почев од 

18.07.2018. године. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

             -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

Маја Вадњал, судија Прекршајног апелационог суд , бира се на сталну судијску 

функцију у Прекршајни апелациони суд, почев од 18.07.2018. године. 

 

 

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

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

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

 

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

судији Бранислави Горавици, председник Комисије Савета. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да се по огласу за избор једног судије за 

Апелациони суд у Новом Саду пријавило 52 кандидата, од тога из реда судија 46 

кандидата. Прибављени су и извештаји о раду и меродавне Комисије су извршиле 

вредновање рада кандидата из реда судија. Истакла је да анализом свих прибављених 

извештаја Комисија Савета предлаже да се за судију Апелационог суда у Новом Саду 

изабере Ракић Марија, судија Вишег суда у Суботици, која је 1957. годиште, која је од 

приправничких дана била у суду, прво у Општинском суду у Суботици, после је у 

одређеном периоду радила у једном привредном друштву, а 1991. године изабрана је на 

сталну судијску функцију. Потом је у периоду од 1994. до 1996. године била адвокат, а 

затим од јуна 1996. године се вратила у Општински суд у Суботици на сталну судијску 
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функцију. У тадашњи Окружни суд у Суботици је изабрана 01.01.2000. године, а након 

реформе јануара 2010. године, изабрана је у Виши суд у Суботици у коме се и сада налази. 

Из суда у коме ради добила је једногласно позитивно мишљење, а од стране Апелационог 

суда Нови Сад, за који и конкурише и за који је предложена добила је 19 гласова. Оцена 

рада јој је „ изузетно успешно обавља судијску функцију“.   

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета поводом овог предлога отворио је 

дискусију. 

 

 Након добијене речи, проф. др. Ранко Кеча је истакао да када је био претходни 

избор на Седници је дискутовано о још једном кандидату, а то је Дејан Неатница, судија 

Основног суда у Новом Саду, и да му је тада фалио један глас да буде изабран. Истакао је 

да је реч о изузетном кандидату, како током студија тако и после тога и на судијској 

функцији, па из тог разлога предлаже да се Дејан Неатница, судија Основног суда у Новом 

Саду изабере за судију Апелационог суда у Новом Саду. Сматра да је лоше да такви 

кадрови као што је он читаву каријеру проведе у суду најнижег ранга, зато што можда 

нема неке друге способности. 

 

 Након добијене речи, судија Саво Ђурђић је истакао да је реч о специфичној 

ситуацији, с обзиром да је Апелациони суд у Новом Саду на колегијуму определио  

потребу за судијом из грађанске области, те да на тај начин су у други план отишли 

одлични кандидати који су кривичари, а који су добили и већи број гласова него 

кандидати из грађанске области. Имајући у виду да у суду има више предмета из 

грађанске материје, то је Комисија Савета заузела став да за избор предложи кандидата 

који поступа у грађанској материји. 

 

 Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је навела да је 

Комисија озбиљно разматрала кандидата Дејана Неатницу, и навела да је дефинитивно 

при предлагању кандидата превагнуо и сам стаж и то да је предложени кандидат из вишег 

суда, и озбиљно се разматра могућност да овај кандидат за избор за Виши суд у Новом 

Саду, добије подршку, а што у суштини представља и каријерно напредовање. 

 

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

Ракић, судија Вишег суда у Суботици изабере за судију Апелационог суда у Новом Саду. 

 

- Високи савет судства већином гласова је донео  

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

 Марија Ракић, судија Вишег суда у Суботици бира се за судију Апелационог суда у 

Новом Саду. 

 

ЗА: '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 

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

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

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

Виши суд у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

 

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

судији Бранислави Горавици, председнику Комисије Савета. 

 

 Судија Бранислава Горавица навела је да за Виши суд у Зрењанину  се бира један 

судија, а пријаве је поднело десет кандидата, од тога из реда судија шест кандидата. За оне 

кандидате који нису судије, а нису ни били судије на сталној судијској функцији, они су 

полагали испит и са њима је обављен и разговор. Обзиром да се ради о Вишем суду 

Комисија је предност дала кандидатима који су судије. Истакла је да је извршено 

вредновање рада кандидата из реда судија, од стране надлежних Комисија за вредновање 

рада судија. Комисија Савета за Виши суд у Зрењанину за избор предлаже Аћимовић 

Љиљану. Аћимовић Љиљана је судија Основног суда у Зрењанину, годиште је 1971. , била 

је приправник у Општинском суду у Зрењанину, а потом стручни сарадник у том истом 

суду. На сталну судијску функцију изабрана је у децембру 1999. године у Основни суд у 

Зрењанину. Из суда у коме ради добила је позитивно мишљење, као из непосредно вишег 

суда, то је Виши суд у Зрењанину, а од стране Апелационог суда Нови Сад, који је такође 

у домену непосредно виши, с обзиром на поделу надлежнонсти, добила је једанаест 

гласова. Има оцену рада „ изузетно успешно обавља судијску функцију“.   

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета, поводом овог предлога отворио је 

дискусију. 

 

 Након добијене речи, судија СавоЂурђић је истакао да се ради о изузетном 

кандидату која је добила највећи број гласова из суда из кога потиче, као и из непосредно 

вишег суда. 

 

 Након добијене речи, судија Иван Јовичић је навео да се ради о изузетном 

кандидату, који је из свог суда добио најавећи број гласова, као и једанаест гласова из 

Апелационог суда у Новом Саду, те да је  један врхунски судија, те ће стога  подржати 

предлог Комисије. 

 

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

Аћимовић, судија Основног суда у Зрењанину изабере за судију Вишег суда у Зрењанину. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

Љиљана Аћимовић, судија Основног суда у Зрењанину, бира се за судију Вишег 

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

Виши суд у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

 

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

реч судији Бранислави Горавици, председнику Комисије Савета. 

 

 Судија Бранислава Горавица, истакла је да се за Виши суд у Краљеву бира седам 

судија, с тим што је Комисија Савета водила рачуна о томе да је већ шест судија упућено у 

Специјално одељење – ново оформљено, те да се Комисија кретала у тим оквирима.  За 

Виши суд у Краљеву се пријавило 27 кандидата, из реда судија 22, а из реда судијских 

помоћика, осталих лица – адвоката 5 кандидата.  Кандидати који нису из реда судија 

полагали су испит и са њима је обављен разговор. Додала је да има кандидата који нису 

полагали испит нити су вредновани, а то су кандидати који су некада били на сталној 

судијској функцији и то је разлог зашто нису вредновани, а за њих је прибављено 

мишљење установе у којој они тренутно раде, а има и незапослених кандидата. Када су у 

питању кандидати из реда судија њихов рад су вредновале надлежне Комисије за 

вредновање рада судија. Имајући у виду да је шест судија већ упућено, то су судије: 

Бошковић Предраг,  Деспотовић Кристина, Ђукић Срђан, Крстић Гордана,  Радомировић 

Ранко и Урошевић Драган, те их Комисија предлаже за избор за судије Вишег суда у 

Краљеву . Осим њих за ово седмо место  Комисија предлаже Спасић Весну.   

 Бошковић Предраг судија Основног суда у Крагујевцу је 1968. годиште, био је 

приправник у Окружном јавном тужилаштву, био је заменик тужиоца у Општинском 

јавном тужилаштву у Крагујевцу. У периоду од 2000. до 2003. године радио у Дирекцији 

за некретнине у Подгорици, као дипломирани правник, потом је  од априла 2003 до 

августа 2004. године био адвокат, од септембра 2004.  до априла 2007. године, радио је као 

правник у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, самосталних 

делатности. Од маја 2007. до децембра 2009. године, радио је у Предузећу за изградњу 

града Крагујевца, као дипломирани правник. На судијску функцију на први мандат од три 

године изабран је 01.01.2010. године, а потом је Одлуком Високог савета судства изабран 

на сталну судијску функцију у децембру 2012. године у Основном суду у Крагујевцу, у 

коме је обављао функцју све до доношења решења Високог савета од 27. фебруара 2018. 

године, када је упућен на рад у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у 

Краљеву, на време од 6 година. Од седнице свих судија Основног суда у Крагујевцу, 

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

Крагујевцу добио је позитивно мишљење, а његов рад од стране надлежне Комисије 

вреднован је оценом „  изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

Кристина Деспотовић, судија Основног суда у Краљеву, рођена је 10. септембра 

1975. године. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 1999. 

године. Правосудни испит је положила 2002. године.Приправнички стаж је обавила у 

Окружном суду у Краљеву, у парничном и кривичном одељењу. Решењем Владе 

Републике Србије од 2003. године, именована је за судију Општинског органа за 

прекршаје у Краљеву.  

Одлуком о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне 

надлежности Народне скупштине Републике Србије од 29. децембра 2009. године, 

изабрана је за судију Основног суда у Краљеву. Одлуком Високог савета судства децембра 

2012. године, изабрана је на сталну судијску функцију у Основном суду у Краљеву где је 

радила до 27.02.2018. године, а након тога је решењем Високог савета судства од 27. 

фебруара 2018. године упућена на рад у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег 
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суда у Краљеву, на време од 6 година. Надлежна  Комисија је вредновала њен рад  оценом 

,,изузетно успешно обавља судијску функцију”. Од седнице свих судија Основног суда 

Краљеву, седнице свих судија Вишег суда у Краљеву, као и седнице свих судија 

Апелационог суда у Крагујевцу, судија Кристина Деспотовић добила позитивно мишљење 

за избор у Виши суд у Краљеву. 

 Срђан Ђукић, судија Основног суда у Краљеву, рођен је 29. октобра 1969. године. 

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 1995. године. 

Правосудни испит је положиo 1998. године. У Општинском суду у Краљеву је засновао 

радни однос као судијски приправник 1. маја 1996. године. У Трговинском суду у 

Краљеву радио је као стручни сарадник од 15. децембра 1998. године до 27. децембра 

1999. године, у свим материјама. За судију Општинског суда у Краљеву изабран је 28. 

децембра 1999. годин и поступао је у кривичној материји . Од 2010 године па до августа 

2013. године, био је вршилац функције председника Основног суда у Краљеву. Решењем 

Високог савета судства од 27.фебруара 2018. године, упућен је на рад у Посебно одељење 

за сузбијање корупције Вишег суда у Краљеву. Надлежна Комисија вредновала је његов 

рад  оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију”.Од седнице свих судија 

Основног суда Краљеву, седнице свих судија Вишег суда у Краљеву, као и седнице свих 

судија Апелационог суда у Крагујевцу, Срђан Ђукић добио позитивно мишљење за избор 

у Виши суд у Краљеву. 

 Гордана Крстић, судија Основног суда у Краљеву, рођена је 2. августа 1965. 

године. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 1991. године. 

Правосудни испит је положила 1994. године. Радни однос је 1991. године  засновала као 

адвокатски приправник. Од 1996. године до 1998. године радила је као стручни сарадник у 

Општинском суду у Краљеву. Изабрана је за судију Општинског суда у Краљеву 18. 

новембра 1998. године, а од 1. јануара 2010. године судијску функцију обавља у Основном 

суду у Краљеву. Решењем Високог савета судства од 27. фебруара 2018. године упућена је 

на рад у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Краљеву, на време од 6 

година. Надлежна Комисија вредновала је њен рад оценом ,,изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. Од седнице свих судија Основног суда Краљеву, седнице свих судија 

Вишег суда у Краљеву, као и седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, судија 

Гордана Крстић добила позитивно мишљење за избор у Виши суд у Краљеву. 

Ранко Радомировић, судија Основног суда у Рашкој, рођен је 2. августа 1961. 

године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 1986. године. 

Правосудни испит је положила 1990. године. За судију Општинског суда у Рашкој изабран 

је 29. октобра 1992. године, у ком суду је радио до 31. децембра 2009. године, а потом као 

судија Основног суда у Краљеву од 1. августа 2010. године. Оснивањем Основног суда у 

Рашкој,  1. јануара 2014. године, обавља судијску функцију у том суду. Поступао је у 

кривичној и парничној материји. У периоду од 2000. до 2005. године, био је председник 

Општинског суда у Рашкој. Решењем Високог савета судства од 27. фебруара 2018. 

године, упућен је на рад у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у 

Краљеву, на време од 6 година. Надлежна Комисија вредновала је његов рад оценом 

,,изузетно успешно обавља судијску функцију”. Од седнице свих судија Основног суда 

Рашкој, седнице свих судија Вишег суда у Краљеву, као и седнице свих судија 

Апелационог суда у Крагујевцу, судија Ранко Радомировић добио позитивно мишљење за 

избор у Виши суд у Краљеву. 

Драган Урошевић, судија Основног суда у Краљеву, рођен је 3. фебруара 1968. 

године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 1995. године. 

Правосудни испит је положио 2000. године. У периоду од 1996. до 1999. године радио је 

као приправник у Привредном суду у Краљеву, а након положеног правосудног испита, 
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као судијски помоћник у Општинском суду у Краљеву. Одлуком о избору судија на 

трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности Народне скупштине 

Републике Србије од 29. децембра 2009. године, изабран је за судију Основног суда у 

Краљеву. Одлуком Високог савета судства децембра 2012.године, изабран је на сталну 

судијску функцију у Основном суду у Краљеву. Поступао је у парничној и кривичној 

материји. Решењем Високог савета судства, од 27. фебруара 2018. године, упућен је на рад 

у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Краљеву, на време од 6 година. 

Надлежна Комисија вредновала је његов рад оценом ,,изузетно успешно обавља судијску 

функцију”. Од седнице свих судија Основног суда у Краљеву, седнице свих судија Вишег 

суда у Краљеву, као и седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, судија Драган 

Урошевић добио позитивно мишљење за избор у Виши суд у Краљеву. 

 Спасић Весна је судија Основног суда у Краљеву, она је 1975. годиште, била је 

приправник у Општинском суду у Краљеву, а потом стручни сарадник у Окружном суду у 

Краљеву од октобра 2003. године до октобра 2004. године. Од јануара 2010. године је 

прешла у Виши суд у Краљеву као стручни сарадник. Била је полазник Правосудне 

академије и то је успешно завршила. Први пут је изабрана за судију  августа 2013. године, 

а  августа 2016. године  одлуком Високог савета судства је изабрана на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Краљеву. Тај суд у коме ради је дао позитивно мишљење о њој, 

Виши суд у Краљеву је дао позитивно мишљење, седам гласова , колико и има тај суд, а 

Апелациони суд Крагујевац је дао 18 гласова за избор за Виши суд у Краљеву за који је 

она и конкурисала. Њена оцена рада је „ изузетно успешно обавља судијску функцију“, 

при чему је два пута вреднована, једном је вреднована редовно када је обављала функцију 

на трогодишњем мандату, а ради избора на сталну судијску функцију.  

 

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

Спасић, судија Основног суда у Краљеву, изабере за судију Вишег суда у Краљеву. 

 

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

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

Весна Спасић, судија Основног суда у Краљеву, бира се за судију Вишег суда у 

Краљеву. 

 

 

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

Бошковић, судија Основног суда у Крагујевцу изабере за судију Вишег суда у Краљеву. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

Предраг Бошковић, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се за судију Вишег суда у 

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

Деспотовић, судија Основног суда у Краљеву, изабере за судију Вишег суда у Краљеву. 

 

 

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

 

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

 

Кристина Деспотовић, судија Основног суда у Краљеву, бира се за судију Вишег суда 

у Краљеву. 

 

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

Ђукић, судија Основног суда у Краљеву изабере за судију Вишег суда у Краљеву. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

Срђан Ђукић, судија Основног суда у Краљеву, бира се за судију Вишег суда у 

Краљеву. 

 

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

Крстић, судија Основног суда у Краљеву изабере за судију Вишег суда у Краљеву. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

 Гордана Крстић, судија Основног суда у Краљеву, бира се за судију Вишег суда у 

Краљеву. 

 

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

Радомировић, судија Основног суда у Рашкој изабере за судију Вишег суда у Краљеву. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 
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 Ранко Радомировић, судија Основног суда у Рашкој, бира се за судију Вишег суда у 

Краљеву. 

 

 

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

Урошевић, судија Основног суда у Краљеву изабере за судију Вишег суда у Краљеву. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

Драган Урошевић, судија Основног суда у Краљеву, бира се за судију Вишег суда у 

Краљеву. 

 

 

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

Виши суд у Новом Пазару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  

од 23.02.2018. године; 

 

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

судији Бранислави Горавици, председнику Комисије Савета. 

 

 Судија Бранислава Горавица је навела да се за Виши суд у Новом Пазару бира 

двоје судија, и према информацијама које је Комисија добила о потребама, један би 

требало да буде кривичар а један из грађанске материје. Иначе је конкурисало 7 

кандидата, од тога 6 из реда судија. Истакла је да су предлози Комисије: Луковић Весна 

она је 1975. годиште,  судија је Основног суда у Новом Пазару. Била је приправник  

Општинском суду у Новом Пазару, потом је од маја 2005 до децембра 2009. године, била 

стручни сарадник у окружном суду, а на судијску функцију на такозвани први избор на 

три године изабрана је 1. јануара 2010. године у Основни суд у Новом Пазару. На сталну 

судијску функцију изабрана је одлуком Савета 1. јануара 2013. године у Основни суд у 

Новом Пазару у коме сада ради. Из тог суда је добила позитивно мишљење. Виши суд у 

Новом Пазару има седам судија и то је тих седам гласова који су гласали за њу, а у 

Апелацији Крагујевац је добила један глас. Она је кривичар и приликом вредновања 

добила је оцену „ изузетно успешно обавља судијску функцију.  

 Други предлог Комисије је Тошовић Ранковић Слађана, она је судија Основног 

суда у Новом Пазару, 1967. је годиште. Била је приправник у Општинском органу управе, 

потом је била приправник у Општинском органу за прекршаје Нови Пазар, где је потом 

била и судијски помоћник. Изабарана је на сталну судијску функцију у Општински суд у 

Новом Пазару 17. августа 2003. године, и фактички се у том суду и сада налази, само је он 

променио назив од 2010. године у основни суд. Из суда у коме ради добила је позитивно 

мишљење, из вишег суда за који конкурише добила је тих седам гласова, а од стране 

Апелационог суда у Крагујевцу 21 глас. Њена оцена је „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију“ и она је судија у грађанској материји.  
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 Драгомир Милојевић, председник Савета, поводом изнетих предлога отворио је 

дискусију. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да предложени кандидат 

Тошовић Ранковић Слађана није споран кандидат с обзиром да је дугогодишњи судија  јер 

судијску функцију обавља од 2003. године и да поступа у парничној материји, али у 

односу на предлог Комисије који се односи на судију  Луковић Весну, судија Шемсо 

Хаџић има дужи судијски стаж, с обзиром да судијску функцију обавља од 2003. године 

док Луковић Весна судијску функцију обавља од 2010. године, и да поступа у кривичној 

материји као и судија Луковић Весна. 

  

 Након добијене речи, Петар Петровић је навео да нема ништа против предложених 

кандидата од стране Комисије. 

 

 Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је проценат 

укинутих одлука код Шемса Хаџића 5,2  док је код Луковић Весне три зарез нешто, али и 

једно и друго су добили оцену рада „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Шемсо Хаџић 1965. 

годиште, док је Весна Луковић 1975. годиште, тако да се ради о искусном судији. 

  

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

Тошовић Ранковић, судија Основног суда у Новом Пазару изабере за судију Вишег суда у 

Новом Пазару. 

 

  

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

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

Слађана Тошовић Ранковић, судија Основног суда у Новом Пазару бира се за 

судију Вишег суда у Новом Пазару. 

 

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

Хаџић, судија Основног суда у Новом Пазару изабере са судију Вишег суда у Новом 

Пазару. 

 

 

- Високи савет судства већином гласова је донео   

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

 

Шемсо Хаџић, судија Основног суда у Новом Пазару, бира се за судију Вишег суда 

у Новом Пазару. 
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ЗА: ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''' 

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

ПРОТИВ:  ''''''''''' '''''''''' 

 

 

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

Виши суд у Прокупљу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

 

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

судији Бранислави Горавици, председник Комисије Савета. 

 

Судија Бранислава Горавица навела је да се у Виши суд у Прокупљу бира један 

судија, пријаве је поднело 10 кандидата од тога 6 из реда судија, а 4 из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица. Предлог Комисије је Ћирић Јованка, судија 

Основног суда у Прокупљу, која поступа у грађанској материји, а што је том суду и 

потребно. Она је  

1966. годиште, била је адвокатски приправник, а потом приправник у Окружном јавном 

тужилаштву у Нишу, потом је била шеф правне службе у АД Ниш пројекту у периоду од  

марта 2000. до октобра 2005. године, затим је била адвокат од октобра 2005 до 31.12.2009. 

године.  На сталну судијску функцију је изабрана 1. јануара 2010. године у Основни суд у 

Прокупљу, где се и сада налази. Позитивно мишљење добила је од тог суда у коме ради, 

позитивно мишење од Вишег суда у Прокупљу, од Апелациног суда у Нишу, који је 

такође непосредно виши поводом њеног конкурисања за Виши суд у Прокупљу, дао је 14 

гласова. Добила је оцену „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

 

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

Јованка Ћирић, судија Основног суда у Прокупљу изабере за судија Вишег суда у 

Прокупљу. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

 

Јованка Ћирић, судија Основног суда у Прокупљу, бира се за судију Вишег суда у 

Прокупљу. 

 

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

Виши суд у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

 

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

судији Бранислави Горавици, председнику Комисије Савета. 
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 Судија Бранслава Горавица навела је да се за Виши суд у Смедереву бира један 

судија, поднело је пријаве 10 кандидата, и то пет кандидата из реда судија, а остало је из 

реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица. Предлог Комисије је Ђорђевић Дејан, 

судија Основног суда у Смедереву. Ђорђевић Дејан је 1965. годиште, пре избора за судију 

Основног суда у Смедереву био је приправник у Општинском суду у Смедереву, а потом 

је био судијски помоћник у Општинском суду у Смедеревској Паланци. На сталну 

судијску функцију изабран је 24. августа 2004. године у Општински суд у Смедеревској 

Паланци, а у Основном суду у Смедереву налази се од јануара 2010. године. Суд у коме 

ради дао је позитивно мишљење, Виши суд у Смедереву је дао 7 гласова и позитивно 

мишљење, а београдска апелација, који је непосредно виши суд дала је један глас. Има 

оцену „ изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

 

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

Ђорђевић, судија Основног суда у Смедереву изабере за судију Вишег суда у Смедереву. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

 

Дејан Ђорђевић, судија Основног суда у Смедереву, бира се за судију Вишег суда у 

Смедереву. 

 

 

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

Виши суд у Сомбору, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

 

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

судији Бранислави Горавици, председнику Комисије Савета. 

 

 Судија Бранислава Гораваица је навела да се у Виши суд у Сомбору бира један 

судија. Пријаву је поднело 13 кандидата, од чега је 12 из реда судија. Предлог Комисије је 

Марина Будановић. Марина Будановић је 1967. годиште,  она је судија Основног суда у 

Суботици, где је и председник суда почев од маја 2014. године. Била је адвокатски 

приправник, затим је била приправник у Привредном суду у Сомбору. Од 1994 године 

била је сарадник у Привредном суду у Сомбору. На сталну судијску функцију изабрана је 

1. јуна 1996. године у Општински суд у Сомбору, који је променио назив у Основни суд у 

Сомбору, где се и данас налази. Има позитивно мишљење суда из ког потиче, има 

позитивно мишљење из Вишег суда у Сомбору за који конкурише, у новосадској 

апелацији је добила 5 гласова и има оцену „ изузетно успешно обавља функцију 

председника суда“ и  „ изузетно успешно обавља судијску функцџју“. 

 

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

Марина Будановић, судија Основног суда у Сомбору изабере за судију Вишег суда у 

Сомбору. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео   

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

 

Марина Будановић, судија Основног суда у Сомбору, бира се за судију Вишег суда у 

Сомбору. 

 

 

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

Виши суд у Сремској Митровици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

 

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

судији Бранислави Горавици, председнику Комисије Савета. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да се у Виши суд у Сремској Митровици бира 

један судија, пријаве је поднело 16 кандидата, од тога из реда судија 12. Предлог Комисије 

је Мартиновић Беговић Биљана, судија Основног суда у Руми. Она је 1971. годиште, била 

је приправник у Општинском суду у Руми, где је по положеном правосудном испиту била 

и сарадник. У периоду од јануара 2003. до септембра 2008. године, била Оштински јавни 

правобранилац у Руми, потом самостални стручни сарадник за имовинска стања грађана у 

Општинској управи општине Рума све до децембра 2009. године. Изабрана је на судијску 

функцију на први избор јануара 2010. године у Основни суд у Сремској Митровици. На 

сталну судијску функцију изабрана је јануара 2014. године у Основни суд у Руми у коме 

се и сада налази. Од суда у коме ради, од Основног суда у Руми, добила је позитивно 

мишљење и 10 гласова, од Вишег суда у Сремској Митровици позитивно мишљење 

једногласно, а Апелациони суд Нови Сад јој је дао 3 гласа. Има оцену „ изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. 

 

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

Мартиновић Беговић, судија Основног суда у Руми изабере за судију Вишег суда у 

Сремској Митровици. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

 Биљана Мартиновић Беговић, судија Основног суда у Руми бира се за судију 

Вишег суда у Сремској Митровици. 
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11. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Виши суд у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

 

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

судији Бранислави Горавици, председник Комисије Савета. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да се у Виши суд у Суботици бира један 

судија, пријавило се 12 кандидата, од тога из реда судија  8 кандидата. Предлог Комисије 

је Бошков Љиљана, она је судја Основног суда у Суботици, 1966. је годиште. Осим 

приправничког стажа у привреди била је судијски приправник у Општинском суду у 

Суботици, где је потом била и стручни сарадник. На сталну судијску функцију изабрана је 

16. јула 2003. године у Општински суд у Суботици, који је 2010. године само променио 

име у Основни суд у Суботици у коме се  до данас налази. Има позитивно мишљење тог 

суда, има позитивно мишљење Вишег суда у Суботици, 7 гласова, што је једногласно јер 

толико има судија у том суду. Апелациони суд Нови Сад је дао 5 гласова и има оцену рада 

„ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

 

 

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

Љиљана Бошков, судија Основног суда у Суботици изабере за судију Вишег суда у 

Суботици. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

 

 Љиљана Бошков, судија Основног суда у Суботици бира се за судију Вишег суда у 

Суботици. 

 

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

Виши суд у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

 

 

- Како свим члановима Савета није подељен материјал за ову тачку дневног реда, 

то је Високи савет судства једногласно донео одлуку да се одлучивање по овој 

тачки дневног реда одложи за следећу седницу  Високог савета судства. 

 

 

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

Виши суд у Шапцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. године; 

 

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

судији Бранислави Горавици, председник Комисије Савета. 
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Судија Бранислава Горавица је навела да се за  Виши суд у Шапцу бира један судја, 

пријаве је поднело 16 кандидата, од тога је 15 кандидата из реда судија, при чему у Шапцу 

имамо судију која је већ тамо упућена, и како се Комисија распитала иста се у том суду у 

раду добро показала, те је предлог Комисије да се изабере судја Ивановић Марија. Она је 

судија Основног суда у Шапцу, она је 1972 годиште, била је у том суду приправник а 

после и стручни сарадник. На сталну судијску функцију је изабрана у августу 2003. 

године. Добила је позитивно мишљење свог суда, 21 глас, у Вишем суду у Шапцу 10 

гласова, од Апелационог суда у Новом Саду 5. Има оцену „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. Вреднована је два пута и оба пута оцењена оценом „ изузетно 

успешно обавља судијску функцију“, иначе је кривичар и у Вишем суду у Шапцу у коме је 

упућена у истом тенутно поступа. 

 

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

Ивановић, судија Основног суда у Шапцу изабере за судију Вишег суда у Шапцу. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

 Марија Ивановић, судија Основног суда у Шапцу, бира се за судију Вишег суда у 

Шапцу. 

 

 

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

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

14/18  од 23.02.2018. године ; 

 

 

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

судији Бранислави Горавици, председнику Комисије Савета. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да се за Привредни суд у Београду бира се 8 

судија, пријаве је поднело 110 кандидата, од тога из реда судија 38 кандидата, а 72 

кандидата из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица. Навела је да када су у 

питању привредни судови, истиче да је Комисија размишљала да превасходно као предлог 

буду њихови кадрови, односно они који су саветници привредних судова, евентуално 

апелационих који имају додира са привредним правом. Комисија је имајући у виду да је 

био оглашен избор за привредне судове и да је Високи савет судства Скупштини био 

упутио предлог применом оног старог Правилника, водила рачуна о томе који су 

кандидати прошли пут били предложени и наравно са корекцијом како су они урадили 

новоуведен испит. Истакла је да је већинско опредељење било да се гледа да кандидати 

који су били предложени а који су сада добили петице на испиту остану у предлозима 

Комисије. Свакако морају отпасти они који нису добили петицу као коначну оцену, али се 

Комисија трудила да не гледа само коначну оцену, него да се заиста предложе кандидати 

који су имали петице у оба сегмента овог испита, и на тесту и на писаном задатку. Истакла 

је да постоје мали изузеци који се односи на Привредни суд у Лесковцу, јер није било 
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довољно кандидата који имају чисте петице. Руководећи се тим принципима, Комисија је 

када је у питању Привредни суд у Београду једногласно предложила поново Дукић Ану, 

саветника у Врховном касационом суду, Меденицу Марију, која је саветник у Привредном 

апелационом суду, Јањић Марјану, која је саветник у Привредном апелационом суду, 

Гитарић Мирјану, такође као сарадника из Привредног апелационог суда. Ова четири прво 

прочитана имена су специфична у томе што су сва четири кандидата од приправничких 

дана била у Привредном суду у Београду, па онда у Привредном апелационом, а прва 

кандидаткиња је сада у Врховном касациом суду где ради у привредном већу. Све 

кандидаткиње имају апсолутно чисту петицу, и на тесту и на писаном задатку. Имају 

неподељену подршку колектива у коме раде, и све имају више од 16 година стажа након 

положеног правосудног испита. 

 Даље су једногласни предлози Комисије а који су задржани од раније, Кулић 

Јована, која је саветник у Апелационом суду у Београду, али је била приправник у 

Привредном суду у Београду и Спирић Милош, који је саветник у Апелационом суду у 

Београду, а такође је био приправник у Привредном суду у Београду. Они су такође 

добили чисте петице, а то подразумева да су бодови 49-50 бодова  на тесту и петица на 

задатку и у свом суду где раде су добили заиста велики број гласова.  

 Даље је истакла да од старих кандидата који су прошли пут предложени је 

кандидат Спасић Данијела, она је сарадник у Привредном суду у Београду и такође је 

имала чисту петицу на испиту. Од замењених кандидата, у смислу измене ранијег 

предлога  сада се предлаже Мићовић Соња, ради се о кандидату који је завршио 

Правосудну академију а на испиту је добила такође чисту петицу. Она је предложена 

уместо ранијег предложеног  кандидата Доклестић Олге, која је била такође са Академије, 

али је на жалост на задатку добила тројку, па је збирна оцена 4, то је Комисија гледала да 

уместо овог кандидата буде предложен кандидат са Академије.  Истакла је да је кандидат 

Масловара Душка која је сарадник у Привредном суду у Београду већ 10 година након 

положеног правосудног испита, добила највећи број гласова у Привредном суду у 

Београду, за који се бирају судије. Она је такође на испиту имала чисту петицу па је и она 

предлог Комисије. Стога за та два преостала места, с обзиром да су првих шест предлога 

Комисије једногласни, има три кандидата, јер Комисија по томе није могла у потпуности 

да се сагласи, ко од њих треба да има предност. 

 

 Драгомир Милојевић, председик Савета је истакао како је Привредни суд у 

Београду оптерећен великом бројем предмета, будући да је дошло да увећаног прилива 

предмета и заснивања нове  надлежности,  а да према Одлуци о броју судија има 

слободних места, те како су се на оглас јавили изузетни кандидати који су на испиту 

остварили чисте петице, то је предложио да се Скупштини за избор за судије Привредног 

суда у Београду, уместо осам кандидата предложи десет. 

 

 Чланови Савета ''''''''''''''''''''' '''' прихватили предлог да се Скупштини за 

избор за судије Привредног суда у Београду, уместо осам предложи десет кандидата. 

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић,  је истакао да би као десетог кандидата 

предложио Ану Живковић, која је добила највећи број гласова после Масловара Душке. 

То је сјајан кандидат, која је такође на испиту добила чисту петицу.  

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је истакла да је Ана 

Живковић изузетан кандидат и предложила је да се поред предложених кандидата од 
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стране Комисије Савета, предложе за избор и сва три кандидата која потичу из суда за 

који је оглашен избор судија.  

 Судија Бранислава Горавица након добијене речи је истакла да је Ана Живковић, 

судијски сарадник Привредног суда у Београду, са најдужим стажом после правосудног 

испита и на испиту је добила чисту петицу, стварно је одлична и  заиста изузетна. 

 

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

Дукић, судијски помоћник у Врховном касационом суду, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Ане Дукић, 

судијског помоћника Врховног касационог суда, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Привредног суда у Београду. 

 

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

Меденица судијски помоћник у Привредном апелационом суду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Марије Меденице, 

судијског помоћника Привредног аплеационог суда, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Београду. 

 

 

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

Марјана Јањић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Марјане Јањић, 

судијског помоћника Привредног апелационог  суда, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Београду. 

 

 

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

Гитарић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију за Привредни суд у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' донео одлуку о предлогу Мирјане Гитарић, 

судијског помоћника Привредног апелационог суда , Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Београду. 

 

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

Кулић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор засудију  Привредног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Јоване Кулић, 

судијског помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Београду. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Милош 

Спирић, судијски помоћник у Апелационог суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Милоша Спирића, 

судијског помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Београду. 

 

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

Спасић, судијски помоћник у Привредном  суду у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Данијеле Спасић, 

судијског помоћника Привредног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Београду. 

 

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

(рођ.Поповић)Мићовић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' '''' донео одлуку о предлогу Соње ( 

рођ.Поповић) Мићовић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Привредног суда у 

Београду. 

 

 

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

Масловара, судијски помоћник у Привредном  суду у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Душке Масловара, 

судијског помоћника Привредног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Београду. 

 

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

Живковић, судијски помоћник у Привредном суду у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Ане Живковић, 

судијског помоћника Привредног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Београду. 

 

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

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

14/18   од 23.02.2018. године; 

 

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

судији Бранислави Горавици, председник Комисије Савета. 
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Судија Бранислава Горавица је навела да за Привредни суд у Ваљеву бира један 

судија а пријаве је поднело 11 кандидата. Предлог Комисије Савета је Алексић Ана. 

Комисија се руководила тиме да се ради о сараднику Привредног суда у Ваљеву, и да је 

она добила 50 бодова на тесту и добила је петицу на задатку. Што се тиче просека 

студирања имала је 7,90 а студије је завршила за четири године и осам месеци. Од 

положеног правосудног правосудног испита који је положила 2011 године, ради у том 

суду. Добила је позитивно мишљење из суда из кога потиче и из непосредно вишег суда а 

то је Привредни апелациони суд. За последње две године је добила оцену  рада „ 

нарочишто се истиче „, а 2015. године је била на породиљском одсуству.  

 

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

судијски помоћник у Привредном суду у Ваљеву, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Ваљеву. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Ане Алексић, 

судијског помоћника Привредног суда у Ваљеву, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Привредног суда у Ваљеву. 

 

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

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

14/18   од 23.02.2018. године; 

 

 

 

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

судији Бранислави Горавици, председник Комисије Савета. 

 

 Судија Бранислава Горавица је навела  да се за Привредни суд у Зрењанину бира 

један судија, а поднело је пријаве 18 кандидата, један из реда судија и 17 из реда осталих 

лица. Истакла је да на жалост нико од кандидата који су сарадници тог суда није добио 

чисту петицу на испиту, нажалост и кандидат који је прошли пут био предложен, који је 

сада на задатку добио три, што у збиру даје оцену четири. Због тога је Комисија гледала 

да предложи неког кандидата из Београда. Предлог Комисије је Бајић Урошевић Јелена, 

која је  добила 50 бодова на тесту и петицу на задатку, која има просек оцене студирања 

9,74 и просек дужине студирања од четири године и осам месеци. Правосудни испит је 

положила 2011. године. Она је сарадник у Апелационом суду у Београду од марта 2011. 

године, али је цео приправнички стаж обавила у Привредном суду у Београду.  Има оцену 

рада за последње две године „ нарочито се истиче“, а пре тога је била на породиљском. 

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је истакао да као члан Комисије Савета је 

био у дилеми поводом овог предлога а и сада је. Истакао је да претходно предложени 

кандидат Голијанин Срђан који потиче из овог суда на испиту је добио коначну оцену 

четири, али тај суд је задовољан његовим радом и подржавају га. Истакао је да је у дилеми 

са садашњим предлогом Комисије за овај суд. 

 

 Судија Бранислава Горавица, након добијене речи је истакла да је овај кандидат 

који потиче из тог суда на задатку добио три а на тесту пет, то му је коначна оцена четири, 

и сматра да би полазници Академије Савет ставили на стуб срама када би Савет изабрао 
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кандидата који на испиту има оцену четири. Сматра да поред толико кандидата који имају 

пет заиста нема говора о томе да се предложи неко ко има оцену четири.  

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је навео да ако Савет о томе заузме став 

онда о томе нема шта да се расправља. Предложио је да се треба посматрати и шире и 

сматра да то није обавезно правило, посебно у ситуацији када се за суд бирају кандидати 

са стране, те због тога треба имати у виду да они морају да путују. 

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је истакла да је предлог 

испао мало непоштен, с обзиром на то да сада сви кандидати који су полагали ако су 

задовољни својим оценама, имају право да следећи пут, ако сада не буду изабрани не 

полажу испит. Овај кандидат је прошли пут добио пет, а због проблема са Правилником 

морао је поново да полаже. Истакла је да није за то да се предлаже за избор неко са стране, 

ако у том суду имају сарадника. 

 

 Након добијене речи професеор др Ранко Кеча је навео да би подржао у свему 

дискусију, с обзиром да код оваквог предлога можемо очекивати захтев за премештај. 

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица навела је да је изненађена с 

обзиром да је Комисија дала једногласан предлог, да неко ко је члан Комисије сада даје 

други предлог. Навела је да Закон не ограничава никога да конкурише у било који други 

град. Истакла је да мора да прочита каквих је још одличних  кандидата било за Привредни 

суд у Зрењанину. Нинослав Воларевић, чиста петица, кандидат са Академије који живи у 

Нишу, па зато није предлог за Зрењанин. Петковић Бојан кандидат са Академије који има 

изузетно висок просек на факултету  изненађена да  имао је 48 бодова и четворку на 

задатку а не тројку као Голијанин. Петковић Бојана Комисија није предложила за избор 

због тога што је имао четворку на задатку, а није конкурисао за Привредни суд у  

Лесковцу, где ће једино бити предложени кандидати који су добили четворку на задатку. 

Осим тога, за Привредни суд у Зрењанину има још неколико врхунских кандидата из 

Београда као што су Роснић Предраг, Хаџић-Ђикић Снежана, Букилић Светлана, али се 

Комисија определила за кандидата Бајић Урошевић Јелену из више разлога, јер је из 

додатних критеријума била најбољи кандидат. У сваком случају тај кандидат који је 

сарадник у Привредном суду у Зрењанину  није добро урадио задатак, због тога што је 

већи период радио само у материји привредних преступа и вероватно није био довољно 

амбициозан. Он је заиста прошли пут био добар, али  је сада подбацио. Сада би отворили 

пут једном озбиљном преседану и за ове изборе за основне судове који предстоје, сматра 

да има довољно чак и више тих кандидата чија је коначна оцена пет и да нема разлога да 

се предлаже неко ко има четворку. 

 

Након добијене речи, судија Иван Јовичић истиче да подржава дискусију судије 

Браниславе Горавице и наводи да ниједног  од кандидата неће подржати  који је на испиту 

добио четворку и неће подржати Голијанин Срђана с обзиром да има просечну оцену 

студирања 6,60 и просек студирања 11 године. Навео је да Бајић Урошевић Јелена има 

9,70 просек на факултету који је завршила за четири године и осам месеци. 

 

  

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

Бајић Урошевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Зрењанину. 
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- Високи савет судства већином гласова  је донео одлуку о предлогу Јелене Бајић 

Урошевић, судијског помоћника Апелационог суда у Београду, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Зрењанину. 

 

 

ЗА: ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' 

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

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

 

ПРОТИВ: ''''''''' ''''''''''''' 

 

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

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

14/18 од 23.02.2018. године; 

 

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

судији Бранислави Горавици, председнику Комисије Савета. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да за Привредни суд у Крагујевцу бирају се 

две судије, на оглас се јавило 18 кандидата, двоје из реда судија и 16 из реда судјских 

помоћника, адвоката и осталих лица. Комисија је за овај суд дала предлог по оном 

принципу да обоје кандидата који су прошли пут били предложени су имали чисту петицу 

и то су Ђорђевић Александра, она је сарадник Привредног суда у Крагујевцу, имала је 48 

бодова на тесту, што је петица и петицу на задатку. Правосудни испит је положила 2009. 

године, и има девет година стажа од положеног правосудног испита, била је приправник у 

Трговинском суду у Крагујевцу, што је сада привредни суд и то од почетка, и све време је 

сарадник у том суду. Има позитивно мишљење тог суда и непосредно вишег суда и у 

последње три године рада оцену „ нарочито се истиче“. 

Други који је био предложен прошли пут је Милосављевић Саша, он је исто сарадник 

Привредног суда у Крагујевцу и исто има 48 бодова на тесту, што је пет и петицу на 

зададтку. Од положеног правосудног испита има 12 година раданог искуства, био је 

такође приправник тог суда и сарадник тог суда све време. Има позитивно мишљење тог 

суда и непосредно вишег суда и оцењен је оценом „ нарочито се истиче“.  

Истакла је да је Комисија озбиљно разматрала још једоног канидата, а то је Вујанац 

Јелена, која је сада у Основном суду у Јагодини. Комисија је посматрала озбиљно овог 

кандидата, због тога што је имала 50 бодова на тесту, петицу на задатку и позитивно 

мишљење је добила. Има 11 година од положеног правосудног испита и има најбољи 

просек студирања 8,48 али је Комисија у предлог ставила ова два кандидата, због тога што 

су то сарадници Привредног суда у Крагујевцу, који су већ предлагани и који су добили 

чисту петицу, због чега је Комисија остала при том предлогу. 

 

Након добијене речи Петар Петровић је истакао да жели да упозна све присутне 

чланова Савета да Привредни суд у Крагујевцу, покрива подручје Поморавског округа и 

Шумадијског. Од свих предмета, према статистичким подацима који има Привредни суд у 

Крагујевцу, преко 50% односно близу 60% су предмети са подручја Поморавског округа. 

У Јагодини постоји одељење Привредног суда у Крагујевцу. Ни данас ни уназада 10-15 

година, ниједан судија у Привредном суду у Крагујевцу, није био судија са подручја 

Поморавског округа. Ово стога што када се бирају судијски сарадници у Крагујевцу, они 
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се бирају из Крагујевца, тако да кандидати из Параћина и Јагодине  немају теоријске 

шансе ни да уђу у ужи избор. Истакао је да стога предлаже да се предложи кандидат 

Јелена Вујанац за избор за судију Привредног суда у Крагујевцу, посебно стога што има 

просек студирања 8,48 и много је боља од једног предложеног  кандидата, а сагласан је да 

се овај други кандидат Милосављевић Саша предложи за избор за судију Привредног суда 

у Јагодини.  

 

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

Милосављевић, судијски помоћник у Привредном суду у Крагујевцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Крагујевцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' донео одлуку о предлогу Саше 

Милосављевића, судијског помоћника Привредног суда у Крагујевцу, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Крагујевцу. 

 

 

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

Вујанац, судијски помоћник у Основном суду у Јагодини, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Крагујевцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Јелене Вујанац, 

судијског помоћника Основног суда у Јагодини, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Привредног суда у Крагујевцу. 

 

 

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

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

14/18 од 23.02.2018. године; 

 

 

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

судији Бранислави Горавици, председнику Комисије Савета. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да се за Привредни суд у Краљеву бира један 

судија, а пријаве је поднело 11 кандидата од тога један из реда судија. Предлог Комисије 

је кандидат Радовановић Иван. Радовановић Иван је 1960. годиште и  сарадник у 

Привредном суду у Краљеву 21 годину, после положеног правосудног испита у ком суду 

је био и приправник. Има оцену рада „ нарочито се истиче“ за све три године, има 

позитивно мишљење из свог колектива и непосредно вишег суда уз посебно достављено 

мишљење судија са којима ради о изузетном раду и да је у свом раду прошао све материје.  

Истакла је да је завршио све могуће семинаре  које је спроводио за судове Правосудни 

центар, а потом и Правосудне академије. Он је имао 48 бодова на тесту и петицу на 

задатку.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да предложени кандидат има просек 

студирања преко десет године и просечну оцену студирања 6, због чега  предлаже за избор 

кандидата Стокућа Мају. Стокућа Маја је сарадник Привредног апелационог суда и  на 

испиту добила чисту петицу и има  просечну оцену  студирања 8,87 .  
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Иван 

Радовановић, судијски помоћник у Привредном суду у Краљеву, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Краљеву. 

 

- Високи савет судства већиом гласова  је донео одлуку о предлогу Ивана 

Радовановића, судијског помоћника Привредног суда у Краљеву, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Краљеву. 

 

ЗА: '''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' 

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

 

ПРОТИВ: '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''' '' '''''''''' ''''''''''''''' 

 

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

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

14/18  од 23.02.2018. године; 

 

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

судији Бранислави Горавици, председнику Комисије Савета. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да се за Привредни суд у Лесковцу бира четири 

судије, а пријаве је поднело 29 кандидата, од тога је 7 из реда судија и 22 из реда 

судијских помоћника, адвоката и осталих лице. Истакла је да када су у питању њихови 

сарадници, нико ту није добио такозвану чисту петицу, али има петица као коначне оцене. 

Навела је да има две кандидаткиње које су предложене прошли пут. Прошли пут је била 

предложена Момчиловић Тијана, она је и сада предлог Комисије. Момчиловић Тијана је 

1976. годиште, сарадник је у Привредном суда у Лесковцу. Од положеног правосудног 

испита има 14 година. Била је судијски приправник у Трговинског суда у Нишу. У 

Привредни суд у Лесковцу је дошла као сарадник 2006. године и све време се ту налази. 

Од свог суда је добила свих тих пет гласова, добила је позитивно мишљење непосредно 

вишег суда. Има оцену рада „ нарочито се истиче“ за све три године рада. Она је на тесту 

имала петицу, а на задатку четворку и то је дало коначну оцену пет. 

Други кандидат који је пре била предложена а Комисија је и сада предлаже то је 

Алексић Милица. Алексић Милица је 1984. годиште, она је сарадник у Апелационом суду 

у Нишу, просек оцене студирања јој је 8,32, за четири године и два месеца студија. Има 

осам година стажа након положеног правосудног испита. Кретање у служби је било  да је 

била судијски приправник у Општинском суду у Врању, а сарадник у Апелационом суду у 

Нишу почев августа 2011. где се и сада налази. Добила је позитивно мишљење из суда у 

коме ради и има оцену рада „ нарочишто се истиче“, за последње три године. 

Специфичност са њом је то што је она уствари из Врања а не из Ниша, а Привредни суд 

Лесковац има и јединицу и у Врању. На тесту је добила петицу, а на задатку четворку , 

исто као и претходни кандидат. Трећи кандидат је сарадник Привредног суда у Лесковцу 

кога из тог суда јако хвале, а то је Цветковић Срђан, кога Комисија такође предлаже. 

Цветковић Срђан он је 1978. годиште, на тесту је имао 48 бодова што је петица и четворку 

на задатку, а што у збиру даје оцену пет. Има 7 година од положеног правосудног испита. 

Од почетка је у том Привредном суду у Лесковцу.  Из суда је добио пет гласова, што су 

дале све судије тог суда, његов рад је оцењен оценом „ нарочишто се истиче“ у последњих 

три године.  
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Истакла је да у односу на нижи ниво кандидата за тај суд а и чињеницу да тако 

пуно судија недостаје, Комисија је овде направила изузетак јер је четврти предлог 

Комисије, кандидат из реда судија и то Ивковић Станковић Славица. Ивковић Станковић 

Славица је 1961. годиште и судија је Основног суда у Лесковцу. Оно што је важно у тој 

њеној професионалној каријери је да је она била судски сарадник у Привредном суду у 

Лесковцу  за који конкурише и то у периоду од 2003. до 2010. године. 2010. године је 

изабрана за судију Основног суда у Лесковцу, где се и сада налази. Има позитивно 

мишљење из суда у коме ради и позитивно мишљење Вишег суда у Лесковцу, а 

Апелациони суд у Нишу који је њој непосредно виши суд дао јој је 12 гласова. Има оцену 

„ изузетно успешно обавља судијску функцију. Иначе поступа у грађанској материји.   

 

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

Славица Ивковић Станковић, судија Основног суда у Лесковцу изабере за судију 

Привредног суда у Лесковцу. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

-о избору судије- 

 

Славица Ивковић Станковић, судија Основног суда у Лесковцу, бира се за судију 

Привредног суда у Лесковцу. 

 

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

Милица Алексић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу,  предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Лесковцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Милице Алексић, 

судијског помоћника Апелационог суда у Нишу, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Привредног суда у Лесковцу. 

 

 

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

Момчиловић, судијски помоћник у Привредном суду у Лесковцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Лесковцу. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Тијане Момчиловић, 

судијског помоћника Привредног суда у Лесковцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Лесковцу. 

 

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

Цветковић, судијски помоћник у Привредном суду у Лесковцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Лесковцу. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Срђана 

Цветковића, судијског помоћника Привредног суда у Лесковцу, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Лесковцу. 
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20. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Привредном суду у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 14/18  

од 23.02.2018. године; 

 

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

судији Бранислави Горавици, председнику Комисије Савета. 

 

 Судија Бранислава Горавица навела је да се за Привредни суд у Нишу бира један 

судија, а да је пријаве поднео 19 канидата . Истакла је да у складу са договором да се 

предлагање врши и из реда академаца када су испит урадили добро, стога је предлог 

Комисије кандидат Воларевић Нинослав. Воларевић Нинослав је завршио Правосудну 

академију и након тога је распоређен и сада се налази у Привредном суду у Нишу. Имао је 

50 бодова на тесту и петицу на задатку. На факултету је имао просек 9,55 шест година и 

два месеца је студиро, а по положеном правосудном испиту има 7 година и има позитивно 

мишљење тог суда у коме се налази сада.  Воларевић Нинослав је иначе био приправник у  

Окружном, а после у Вишем суду у Нишу и судијски помоћник у Вишем суду у Нишу а од 

2012. године био је корисник почетне обуке на Правосудној академији, где је положио 

завршни испит 01.07.2015. године са оценом пет. Високи савет судства је добио извештај 

Правосудне академије о његовом раду. 

 

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

Нинослав Воларевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Нишу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Нинослава 

Воларевића, корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Нишу. 

 

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

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

14/18 од 23.02.2018. године; 

 

 

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

судији Бранислави Горавици, председник Комисије Савета. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да се за Привредни суд у Пожаревцу бирају две 

судије, а пријаве је поднело 22 кандидата, један из реда судија, а остало из реда судијских 

помоћника, адвоката и других лица. Истакла је да је Комисија прво разматрала сараднике 

тог суда који су добро урадили испит. Предлог Комисије је Стојилковић Срђан. 

Стојилковић Срђан је имао 49 бодова на тесту, што је петица и петицу на задатку, иначе је 

1982. годиште и сарадник је у Привредном суду у Пожаревцу. Има просечну оцену 

студирања 7,71 за пет година студирања, а правосудни испит је положио 2009. године, и 

после положеног правносудног испита има девет година радног искустава. Био је у 

општинском суду приправник-волонтер, а потом је у Привредном суду у Пожаревцу био 

волонтер почев од децембра 2008. године, након положеног правосудног испита 2009. 

године је судски сарадник у Трговинском суду у Пожаревцу, што је сада привредни суд. У 

том суду је добио позитивно мишљење и то три гласа, а у суду сада тренутно има четири 
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судије. Добио је позитивно мишљење и од непосредно вишег суда. Има оцену рада 

„нарочито се истиче“ за последње три године, које се посматрају.   

Други предлог је Хенц Јованка, она је 1978. годиште, такође саветник Привредног суда у 

Пожаревцу имала је петицу на тесту и петицу на задатку, просек на студијама 8,52 седам 

ипо година је студирала. Положила је правосудни испит 2008. године, и има десет година 

након положеног правосудног испита. Иначе је била приправник у Општинском суду у 

Пожаревцу, а потом је краће од годину дана радила у неком привредном друштву. Од 

септембра 2009. године је била виши стручни сарадник у Градској управи града 

Пожаревца, а у Привредни суд у Пожаревцу је дошла за стручног сарадника 15.08.2011. 

године и ту се и даље налази. Исто је добила три гласа као и претходни кандидат и 

позитивно мишљење непосредно вишег суда. Има оцену рада „ нарочито се истиче „ за 

ове три године које се посматрају.  

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је истако да има и бољих кандидата од 

предложеног кандидата Стојилковић Срђана, па стога предлаже за избор кандидта 

Петковић Бојана, који је заврши Правосудну академију и има просек на студијама близу 

10. 

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је истакла да се слаже да је реч о 

добром кандидату али да је он на  жалост добио 4 на писаном задатку. 

 

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

Срђан Стојилковић, судијски помоћник у Привредном суду у Пожаревцу, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Пожаревцу. 

 

- Високи савет судства већином гласова је донео одлуку о предлогу Срђана 

Стојилковића, судијског помоћника Привредног суда у Пожаревцу, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Пожаревцу. 

 

 

ЗА: '''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''' 

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

 

ПРОТИВ: ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''' ''''''''' '''''''''''''''''' 

 

 

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

Хенц, судијски помоћник у Привредном суду у Пожаревцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Пожаревцу. 

 

- Високи савет судства већином гласова  је донео одлуку о предлогу Јованке Хенц, 

судијског помоћника Привредном суду у Пожаревцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Пожаревцу. 

 

ЗА: '''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' ''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' 

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

 

ПРОТИВ: '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 
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22. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

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

14/18  од 23.02.2018. године ; 

 

 

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

судији Бранислави Горавици, председник Комисије Савета. 

 

 Судија Бранислава Горавица је навела да се за Привредни суд у Сомбору бира једн 

судија, а да је пријаве поднело 16 кандидата од тога један кандидат из реда судија, а 

петнаест из реда сарадника адвоката и осталих лица. Предлог Комисије је Вранеш Миле, 

он је сарадник Привредног суда у Сомбору и имао је 50 бодова на тесту и петицу на 

задатку. Просечна оцена студирања му је 6,67 и студирао је седам година и четири месеца. 

После положеног правосудног испита има девед година радног искуства. Био је 

приправник у Основном јавном тужилаштву а од марта 2010. године је сарадник у 

Привредном суду у Сомбору до данас. У том суду прошао је сва одељења и све материје и 

има позитивно мишљење свог суда, позитивно мишљење непосредно вишег суда. Има 

оцену „ нарочито се истиче“ за последње три године које се посматрају.  

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да за избор предлаже Мелинду 

Маркезић, и истако је да је она положила правосудни испит 2006. године у Троговинском 

суду је била од 2003. године, потом у Привредном суду у Зрењанину, њен просек 

студирања је 8,43 а факултет је завршила за четири године и пет месеци, на испиту је 

добила чисту петицу. Посебно је нагласио да је она дуже сарадник у привредном суду у 

односу на напред предложеног кандидата.  

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је навела је да подржава 

предлог Комисије, из разлога што још  пре две године за избор за судије, јавио се овај 

кандидат Вранеш Миле, који је на све чланове Комисије оставио фантастичан утисак. 

Поред тога што је показао знање из положеног теста и задака и добио чисте петице, ради 

се о кандидату који је све време конкурисао за све привредне судове на територији целе 

Србије. Увек је разлог зашто да се не изабере због тога што није из тог места  у коме се 

налази суд за који је расписан оглас за избор судије, а по конкурсу који су претходно 

расписани било је квалитетних кандидата из тих места. Ово је први пут да се распише 

конкурс за Сомбор, одакле је овај кандидат и апсолутно по свим критеријумима он 

испуњава услове и треба подржати предлог Комисије, јер је он стварно квалитетан 

кандидат. Комисија Савета је имала прилике на разговору да види о ком кандидату се 

ради.  

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је навела да је све ово тачно што 

је колегиница изнела и навела да јој је било жао што овај кандидат нигде није био 

предлаган и да је пробала прошли пут, да овог кандидата предложи за избор за Привредни 

суд у Лесковцу, али га Савет није предложио за избор с обзиром да живи у Сомбору. 

Истакла је да је и кандидат Маркезић Мелинда сјајан кандидат и да су обоје заиста добри 

кандидати. 

 

 Након добијене речи Нела Кубуровић, министар правде је упутила питање 

Комисији зашто је Комисија дала предност кандидату Вранешу, када по свим 

критеријумима је кандидат Мелинда Маркезић много боља, и сматра да је предност за 
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кандидата који је предложен заснован на утиску Комисије са разговора који је обављен са 

кандидатом.  Навела је да кандидат Мелинда има дужи стаж у односу на предложеног 

кандидата. 

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је навела да познаје оба 

кандидата из контрола рада Привредног суда у Сомбору, у којима је учествовала као 

судија Привредног апелационог суда и да се ради о вредним и радним кандидатима који 

носе посао у том суду. Комисија је  дала предност Вранешу с обзиром на то што он 

конкурише само за привредне судове, док други кандидат и за привредне и основне, те је 

Комисија рачунала да овај кандидат може бити изабрана за основни суд. 

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је истакла да се добро 

сећа тих првих разговора са кандидатима на којима је комисија разматрала стручности и 

искуство кандидата, на преходним изборима пре две године и из тог разлога има сазнања 

да предложени кандидат влада материјом у којој ради и да је сјајан кандидат, који зна да 

одбрани свој став. Истакла је да су данас на седници прошли кандидати који су имали 

просек студирања 6,00.  

 

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

Вранеш, судијски помоћник у Привредном суду у Сомбору, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Сомбору. 

 

Констатује се да поводом овог предлога није донета одлука с обзиром да није 

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

ЗА:'''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' 

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

 

ПРОТИВ: ''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''' ''' '''''''''' 

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

 

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

Мелинда Маркезић, судијски помоћник у Привредном суду у Сомбору, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију  Привредног суда у Сомбору. 

 

- Високи савет судства већином гласова  је донео одлуку о предлогу Мелинде 

Маркезић, судијски помоћник  Привредног суда у Сомбору, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Привредног суда у Сомбору. 

 

 

ЗА: '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' 

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

 

ПРОТИВ: '''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '' ''''''''' '''''' 

 

 

23. Поступање по пресуди Управног суда број II-3 У 16383/16 од 22.02.2016.године; 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку да се поступање по овој тачки 

дневног реда одложи за следећу седницу. 

24. Разматрање изјава Верана Матића датих у средствима јавног информисања 

поводом поступања судског већа у кривичном поступку убиства новинара Славка 

Ћурувије; 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' донео одлуку да се поводом изјава Верана 

Матића датих у средствима јавног информисања поводом поступања судског 

већа у кривичном поступку убиства новинара Славка Ћурувије,  Савет јавно 

огласи истицањем на интернет страници Савета, следећим: 

 

 

   С А О П Ш Т Е Њ Е М 

 

 

„Високи савет судства,   најоштрије осуђује изјаву  Верана Матића,  председника 

Комисије за истраживање убистава новинара, датих у средствима јавног информисања, у 

вези поступања судског већа у кривичном поступку убиства новинара Славка Ћурувије.  

Наведена изјава угрожава самосталност и независност судова и судија  и 

представља директну претњу и притисак  на судско веће које поступа у наведеном  

кривичном предмету посебно имајући у виду да је дата од стране председника Комисије за 

истраживање убистава новинара.   

Високи савт судства још једном наглашава да је судија независан у поступању и 

доношењу одлуке и да не може бити позван на одговорност за изражено мишљење или 

гласање приликом доношења одлуке. 

Законска је обавеза судије да непристрасно води поступак по својој савести, у 

складу са властитом проценом чињеница и тумачењем права, уз обезбеђење правилног 

суђења и поштовања процесних права странака гарантованим Уставном, законом и 

међународним актима. 

Уставом је прописано да се свако сматра невиним за кривично дело док се његова 

кривица не утврди правноснажном одлуком суда. 

  Високи савет судства сматра да је недопустиво да председник Комисије за 

истраживање убистава новинара иступа у јавност са  изјавама о поступку који није 

правноснажно окончан, чиме  се нарушава поверења грађана у целокупан судски систем“. 

 

25. Разно: 

 

- Доношење одлуке о ванредном вредновању рада Биљане Цветковић, судије 

Основног суда у Зајечару; 

 

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

реч судији Бранислави Горавици. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да је Биљана Цветковић, судија Основног 

суда у Зајечару, поднела пријаву за избор судије у Виши суд у Зајечару по огласу 

објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18 од 23.02.2018. године, те је потребно 

вредновати њен рад за период од 03.04.2017. године до 23.02.2018. године. 
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-Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о ванредном вредновању 

Биљане Цветковић, судије Основног суда у Зајечару. 

 

 

- Доношење одлуке о измени Одлуке Високог савета судства о образовању 

Комисије за одлучивање о приговорима судија и председника судова на поступак 

вредновања и оцену рада број 119-05-335/2015-01 од 13.09.2016. године 

 

Драгомири Милојевић, председник Савета истакао је да је Бранислава Апостоловић, 

судија Врховног касационог суда и председник Комисије поднела је оставку на место 

председника Комисије из оправданих разлога, те је потребно да Савет именује 

председника Комисије. 

 

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

 

 

   О Д Л У К У  

 

Мења се   Одлука Високог савета судства о образовању Комисијe за одлучивање о 

приговорима судија и председника судова на поступак вредновања и оцену рада број: 119-

05-335/2016-01 од 13.09.2016. године, тако што се: 

-уместо Браниславе Апостоловић, за председника Комисије именује Марина 

Говедарица, судија Врховног касационог суда, 

 -уместо Марине Говедарицe, за заменика председника Комисије именује Весна 

            Субић, судија Врховног касационог суда. 

 

- Доношење одлукe о измени Одлуке Високог савета судства о образовању 

Kомисије Вишег суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

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

Нишу број 119-05-00104/2016-01 од 29.03.2016. године. 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је председник Вишег суда у Нишу 

доставио Високом савету судства допис са предлогом да се измени одлука Високог савета 

судства о образовању Kомисије Вишег суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Алексинцу и Основног суда 

у Нишу број 119-05-00104/2016-01 од 29.03.2016. године, с обзиром да је наведеном 

одлуком за председника Комисије именован Александар Теодосић, судија Вишег суда у 

Нишу, који из  оправданих разлога није у могућности да обавља дужност председника 

Комисије.  Предложио је да се одлука измени тако што ће се за председника Комисије 

именовати Милица Грујић, судија Вишег суда у Нишу. 

 

 

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

 

     О Д Л У К У  
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Мења се одлука Високог савета судства о образовању Kомисије Вишег суда у 

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

Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу број 119-05-00104/2016-01 од 

29.03.2016. године, тако што се: 

-уместо Александра Теодосића, за председника Комисије именује Милица Грујић, 

судија Вишег суда у Нишу. 

 

 

- Одлучивање о упућивању судије на студијско путовање 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да се председник Управног суда 

обратила Високом савету судства са молбом да се одобри студијско путовање судији 

Управног суда Јелени Тишма Јовановић, у Трир, Република Немачка, од 9. до 10. јула 

2018. године, а поводом предстојеће правосудне обуке о Праву животне средине Европске 

уније, која ће се одржати у заједничкој организацији Европског центра за правосудне 

обуке (EJTN) и Европског удружења судија управних судова (AEAJ) и  да трошкове 

смештаја, трошкове превоза и дневница покрива организатор студијске посете – Европски 

центар правосудне обуке (EJTN). 

 

 

- Високи Савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео 

 

           О Д Л У К У 

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јелени Тишма Јовановић, судији Управног 

суда у Трир, Република Немачка, од 9. до 10. јула 2018. године, ради присуствовања 

правосудној обуци о Праву животне средине Европске уније. 

 

 

 

Седница завршена у 14,20 часова. 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


