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П Р Е Д Л ОГ 

 

На основу члана 147. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 

број 98/06) и члана 51. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 

58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 

63/16 и 47/17), 

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној ________________ 

2018. године, донела је 

О Д Л У К У  

о избору судије који се први пут бира на судијску функцију 

 

I 

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у 

Прекршајни суд у Прешеву:  

 

- Радомир Јукић адвокат, Адвокатска комора Ниш.  

 

                                                                      II 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 

104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 

47/17), a у вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 

6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17 54/17, 10/18, 14/18, 31/18, 58/18 и 68/18), 

Високи савет судства је  у ,,Службеном гласнику РС”, број  56/18 од 18. јула 2018. године 

и у дневном листу „Политика” од 21. јула 2018. године, огласио избор судија за 

Прекршајни суд у Прешеву.  

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достојност кандидата за 

Прекршајни суд у Прешеву,  утврдио на основу одредаба Закона о судијама и 

Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 

7/18).  

Високи савет судства, на седници одржаној 13. јула 2018. године, донео је одлуку 

о образовању Комисије Високог савета судства за избор судије за Прекршајни суд у 

Прешеву. 

Комисијa Високог савета судства je извршила проверу поднетих пријава 

кандидата за Прекршајни суд у Прешеву и утврдила њихову благовременост, 

дозвољеност и потпуност. 

Дана 17. децембра 2018. године је спроведен испит за кандидате за судије који се 

први пут бирају, а који су поднели пријаву за избор за прекршајне судове.  

 Комисија Високог савета судства је обавила и разговор са кандидатима за судије 

који се први пут бирају и  утврдила је листу кандидата која је објављена на интернет 

страници Високог савета судства. Комплетан материјал са испита Комисија Високог 

савета судства је доставила Високом савету судства. 
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У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама Високи савет судства је 

прибавио податке и мишљење о стручности, оспособљености и достојности кандидата. 

Подаци и мишљења прибављени су од органа и организација у којима је кандидат радио 

у правној струци, а за кандидате који долазе из судова прибављено  је мишљење седнице 

свих судија суда из кога потиче кандидат, као и мишљење седнице свих судија 

непосредно вишег суда. У складу са одредбом члана 50. став 2. Закона о судијама за 

кандидате који долазе из реда судијских помоћника прибављена је оцена рада. 

На основу члана 13. алинеја 3. Закона о Високом савету судства („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08 101/10, 88/11 и 106/15), а у вези са чланом 51. став 1. Закона о 

судијама, Високи савет судства, на седници одржаној 25. децембра 2018. године, утврдио 

је Предлог одлуке за избор судије за Прекршајни суд у Прешеву и предложио Народној 

скупштини Републике Србије избор једног кандидата, тако што се: 

- Радомир Јукић, адвокат, Адвокатска комора Ниш, предлаже за избор судије за 

Прекршајни суд у Прешеву. 

Радомир Јукић је рођен 26. јула 1977. године у Прокупљу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 3. октобра 2005. године. 

Правосудни испит је положио 26. фебруара 2010. године. 

У периоду од 10. децембра 2003. године до 31. децембра 2004. године радио је као 

административни радник у канцеларији адвоката Радосава Јукића у Прокупљу.  

У периоду од 1. новембра 2005. године до 30. новембра 2009. године радио је као 

адвокатски приправник у канцеларији адвоката Јованке Ћирић у Нишу. 

Од 17. марта 2010. године до данас, ради као адвокат, уписан у Именик адвоката 

Адвокатске коморе Ниш, са седиштем у Прокупљу. 

Као адвокатски приправник од 2005. године, а касније и као адвокат од 2010. 

године, закључно са 2014. годином, заступао је странке у грађанској, као и у кривичној 

материји. Поред тога, био је заступник у привредној, управној, прекршајној и управно-

судској материји.  

У току 2015. године, поред заступања странака пред судовима, пружао је, као 

екстерни консултант, саветодавне услуге Регионалној развојној агенцији - Центар за 

развој Јабланичког и Пчињског округа, из области статусних промена и интерне 

регулативе. 

У току 2016. и 2017. године пружао је саветодавне услуге у оквиру ИПА 2012. 

пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа”, финансираног од стране Европске уније 

и предвођеног од стране Британског савета за потребе Конзорцијума највиших 

правосудних институција Републике Србије, а на позицији млађег експерта за 

усмеравање пословних процеса. 

Кандидат Радомир Јукић познаје рад на рачунару. Говори енглески језик и служи 

се руским језиком. 

Према мишљењу председника Адвокатске коморе Ниш, кандидат Радомир Јукић 

је стручан, оспособљен и достојан и испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Прекршајног суда у Прешеву. 

Кандидат Радомир Јукић је 17. децембра 2018. године полагао испит за 

прекршајне судове и остварио је оцену  пет. 

Високи савет судства, на седници одржаној 25. децембра 2018. године, донео је 

одлуку да Народној скупштини Републике Србије предложи избор Радомира Јукића, 

адвоката, Адвокатска комора Ниш, за судију Прекршајног суда у Прешеву. 


