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                           ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 1. октобра 2018. године 

 

 

Седница је почела у 15,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Саво Ђурђић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић 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 проф. 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 почетка седнице, након добијене речи, судија Александар Пантић је навео да 

како нема процесних услова да се на Седници одлучује о тачки 13. Дневног реда седнице – 

доношење одлуке по приговору судије против Одлуке Високог савета судства о престанку 

судијске функције, с обзиром  на то да је судија захтевао да присуствује Седници на којој 

се о његовом приговору одлучује, те како није уредно позван, с обзиром да се налази ван 

земље, предложио је да се изостави одлучивање по овој тачки дневног реда. Даље је 

предложио да се допуни дневни ред тако што ће се након петнаесте тачке Дневног реда 

додати тачка: „16. Доношење одлуке о оглашавању избора судије у Врховном касационом 

суду, Апелационом суду у Београду и Вишем суду у Београду.“ 

 

 Високи савет судства '''''''''''''''''''''''''''''' ''''' донео одлуку да се измени Дневни ред 

Двадесет прве седнице Високог савета судства тако што ће се: „ Изоставити одлучивање 

по тачки 13. Дневног реда –доношење одлуке по приговору судије против Одлуке Високог 

савета судства у предмету број:07-00-120/2018-01“ и  допуни дневни ред тако што ће се 

након петнаесте тачке додати тачка: „16. Доношење одлуке о оглашавању избора судија у 

Врховном касационом суду, Апелационом суду у Београду и Вишем суду у Београду“. 
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           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Двадесет прву  

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

допуњен и измењен: 

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

 

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

одржана 25. септембра 2018. године; 

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

Вишем суду у Београду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  

од 23.02.2018. године; 

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

Основном суду у Крушевцу, 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 

Основном суду у Брусу, 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 

Основном суду у Новом Пазару, 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 

Основном суду у Сјеници, 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 

Основном суду у Краљеву, 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 

Основном суду у Чачку, 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 

Основном суду у Ужицу, 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 

Основном суду у Пожеги, 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 

Основном суду у Јагодини, 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 

Основном суду у Деспотовцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

13. Давање мишљења на Нацрт закона о изменама Закона о парничном поступку; 

14. Давање мишљења на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о извршењу 

кривичних санкција; 

15. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев; 

16. Доношење одлуке о оглашавању избора судије у Врховном касационом суду, 

Апелационом суду у Београду и Вишем суду у Београду; 
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17. Разно. 

 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на предложени измењен и допуњен 

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

Двадесет прву  редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

1. Усвајање записника са Двадесете редовне седнице Високог савета судства која 

је одржана 25. септембра 2018. године; 

 

(За усвајање записника не гласа Петар Петровић, с обзиром да није био 

присутан Седници са које се записник усваја). 

 Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' усвојио записник са Двадесете редовне 

седнице Високог савеа судства која је одржана 25. септембра 2018. године. 

 

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

Вишем 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 

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Судија Бранислава Горавица наводи да је Високи савет судства огласио избор за 16 

судија за Виши суд у Београду. На оглас за избор судија за Виши суд у Београду пријаве је 

поднело 187 кандидата од чега из реда судија 156 кандидата, а 31 кандидат су била остала 

лица која се не налазе на сталној судијској функцији. За лица која се не налазе на сталној 

судијској функцији  или нису била судије на сталној судијској функцији, организован је 

испит и коначна оцена са испита је достаљена члановима Савета у материјалу. За лица 

која се налазе на сталној судијској функцији, вршено је вредновање рада и сачињена је 

листа кандидата из реда судија са оценом рада. Комисија је сагледала целокупне 

материјале, прибавила мишљење од судова из којих кандидати потичу, као и из вишег 

суда за који се кандидати бирају и почевши од стварних потреба тог суда, где постоји 

велико оптерећење у грађанској материји, а с друге стране постоји и чињеница да Виши 

суд у Београду има одређене специјализоване надлежности, како у новоформираном 

Одељењу за борбу против корупуције и тако у већ постојећем Одељењу за борбу против 

организованог криминала. Комисија се приликом  формирања предлога определила за то 

да подједнак број места предложи за судије из грађанске и кривичне материје.  

 

Први предлог Комисије је судија Марија Аранђеловић Јуреша. Судија Марија 

Аранђеловић Јуреша је 1967. годиште, судија је Првог Основног суда у Београду, а на 

сталној судијској функцији је од јуна месеца 1998. године. Добила је позитивно мишљење 

свих институција које су се о њој изјашњавали и има оцену рада „ изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Олуком Високог савета судства од 26.02.2018. године, судија 
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Марија Аранђеловић Јуреша упућена је на рад у Посебно одељење за сузбијање корупције  

у Виши суду у  Београду на период од 6 година, где и данас обавља судијску функцију. 

Други предлог Комисије је судија Ивана Бурсаћ. Ивана Бурсаћ је 1972. годиште, судија 

је Првог основног суда у Београду, иначе је на сталној судијској функцији од јануара 

месеца 2002. године, такође је кривичар и има позитивно мишљење свих судова који су се 

о њеном раду изјашњавали и има оцену рада „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију“. 

Трећи предлог је судија Светлана Ковачевић. Светлана Ковачевић је судија Првог 

основног суда у Београду, иначе је 1967. годиште, а судија на сталној судијској функцији 

је од новембра 1999. године. Добила је позитивно мишљење од свих судова који су се 

изјашњавали и има оцену рада „ изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

Одлуком Високог савета судства од 26. 02.2018. године,  напред предложене три 

судије су  упућене на рад у Виши суд у Београду на период од 6 година, а које су 

приликом упућивања испуњавале све квалитете који су се захтевали. Како  ове судије због 

упућивања на рад у Виши суд у Београду заузимају  судијска места и у Првом основном 

суду у Београду  и у Вишем суду у Београду, а притом имајући у виду да из прибављених 

доказа, произилази  да исте заслужују својим радом и резултатима, да буду изабране за 

судије Вишег суда у Београду, то  их је Комисија и предложила за избор.    

Од кривичара Комисија предлаже кандидата Душана Агатоновића. Душан 

Агатовновић је 1966. годиште, и он је судија на сталној судијској функцији од новембра 

1998. године. Он је добио позитивно мишљење како из суда где ради тако и из вишег суда, 

а у Апелационом суду у Београду је добио 11 гласова. Има изузетне резултате рада, добио 

је оцену „ изузетно успешно обавља судијску функцију“, како као судија тако и као 

председник, јер се налази на функцији председника Трећег основног суда у Београду. 

Предлог Комисије је судија  Оливера Ђурић. Оливера Ђурић је судија Првог основног 

суда у Београду, 1968. је годиште и судија је на сталној судијској функцији од јануара 

2010. године. Има позитивно мишљење судова који су се о њој изјашњавали и има оцену 

рада „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

Следећи предлог Комисије је Ивана Рамић. Ивана Рамић је 1973. годиште, судија је 

Првог основног суда у Београду. На сталној судијској функцији је од јануара 2010. године. 

Има позитивно мишљење свих судова који су се о њој изјашњавали и оцену „ изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. 

Следећи предлог је Ана Трифуновић Ђуричковић. Ана Трифуновић Ђуричковић је 

1978. годиште, судија је Првог основног суда у Београду. На сталној судијској функцији је 

такође од јануара 2010. године, као претходна кандидаткиња. Добила је позитивно 

мишљење из суда у коме ради и из суда за који се бира, али њу посебно издваја чињеница 

да је у Апелационом суду у Београду, добила 20 гласова, што је највећи број гласова међу 

свим кандидатима, са аспекта изјашњавања Апелационог суда у Београду, а иначе има 

оцену „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

Осми предлог из реда кривичара је Шкулић Јелена. Шкулић Јелена је 1981. годиште, 

судија је Првог основног суда у Београду и има позитивно мишљење свих судова који су 

се о њој изјашњавали и има оцену „ изузетно обавља судијску функцију“ у свим годинама 

у којима је вреднован њен рад.  

Осим ових кандидата које је Комисија предложила и који су једногласни предлог 

Комисије, из реда кривичара Комисија је веома озбиљно разматрала кандидата судију 

Светлану Галић, које је веома помогла Комисији када су припремани задаци за кривично 

право. То је једна млада судија од 2010. године, али очигледно перспективна, затим судију 

Божовић Зорана, на основу превасходно броја гласова које је добио а и чињенице да је 

1965. годиште и да је судија од 1997. године и истиче да је лично посебно приметила 
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судију са дужим стажом, а то је Мирослав Бошњак, који је 1961. годиште и судија је од 

1998. године и имао је 9 гласова од Апелационог суда у Београду. Комисија наводи ова 

три имена а то ће  учинити и приликом предлагања судија из грађанске материје, како би 

Савет  уколико буде проценио да неко од кандидата коју су једногласно предложени не 

треба да буде изабран, или не добије довољан број гласова након гласања да узме у обзир 

ове кандидате у редоследу гласања. 

Први предлог из реда грађанске материје је  судија Сања Кнежевић Јојић. Сања 

Кнежевић Јојић је судија Првог основног суда у Београду, иначе је 1969. годиште, а судија 

је на сталној судијској функцији од децембра 1998. године, дакле 20 година. Има 

позитивно мишљење свих судова који су се о њој изјашњавали, класичан је парничар, има 

оцену „ изузетно успешно обавља судијску функцију“, а у овом периоду који је претходио 

примени Правилника има изузетне резултате у парничној материји. 

Други кандидат по бројчаном редоследу у радним табелама је судија Александра 

Лековић. Александра Лековић је судија Првог основног суда у Београду, 1971. годиште, 

судија на сталној судијској функцији је од јануара месеца 2002. године. Такође има 

позитивно мишљење свих судова који су се о њој изјашњавали, класичан је парничар, што 

подразумева најширу материју и има оцену „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију“. 

Трећи предлог је судија Татјана Лемајић. Татјана Лемајић је судија Трећег основног  

суда у Београду и 1965. годиште. Судија на сталној судијској функцији је као и претходна  

кандидаткиња од јануара 2002. године. Такође је судија у класичној парничној материји и 

има оцену „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. Додатно је издваја и то да је 

добила 13 гласова у Апелационом суду у Београду, и да нема уопште укинутих одлука у 

статистичком извештају. 

Следећи предлог Комисије је судија Драгана Марчетић. Драгана Марчетић је 

судија Првог основног суда у Београду, 1968. је годиште, а судија је на сталној судијској 

функцији од 1. августа 1997. године. Осим што је добила позитивно мишљење од свих 

судова који су се о њој изјашњавали, Драгана Марчетић је у Апелационом суду у Београду 

добила 21 глас, што је апсолутно највише од свих кандидата о којима се Апелациони суд у 

Београду изјашњавао и има оцену „ изузетно успештно обавља судијску функцију“. 

Следећи предлог је Љиљана Милосављевић. Љиљана Милосављевић је судија 

Првог основног суда у Београду, 1969. је годиште, судија је на сталној судијској функцији 

је од 19. јула 2000. године. Има позитивно мишљење свих судова који су се о њој 

изјашњавали. Такође је класичан парничар и има оцену „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. 

Предлог Комисије је Станислава Митровић. Станислава Митровић је судија Првог 

основног суда у Београду. Она је 1970. годиште а судија на сталној судијској функцији је 

од јануара месеца 2002. године. Она је у последње три године радила у радноправној 

материји, има оцену „ изузетно успешно обавља судијску функцију“ и има у Апелационом 

суду у Београду 12 гласова.  

Предлог Комисије је Ива Никитовић. Ива Никитовић је судија Првог основног суда 

у Београду, 1977. је годиште а први пут је изабрана на судијску функцију јануара 2010. 

године  и судија је на сталној судисјкој функцији од јануара 2013. године. Она има 

позитивно мишљење судова који су се о њој изјашњавали, а у Апелационом суду у 

Београду добила је 11 гласова. Класичан је парничар и има оцену „ изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. 

Последњи предлог је Маја Пековић Савић. Маја Пековић Савић је судија Првог 

основног суда у Београду, 1976. је годиште исто је први пут изабрана на судијску 

функцију 2010. године а  на сталну судијску функцију у јануару 2013.године. Класичан је 
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парничар и има позитивно мишљење сва три суда и има оцену „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. 

Судија Бранислава Горавица је посебно истакла да је  Комисија озбиљно 

разматрала две кандидаткиње које поступају у породичној материји и то је на жалост та 

преуска специјализација била разлог због чега нису предложене, а то су судије  Лидија 

Павловић и судија Лидија Алагић. Осим њих  Комисија је озбиљно разматрала и судију 

Јасну Лозук, а то је због њеног радног стажа, она је 1963. годиште, а је  судија од 1999. 

године и да је имала исто значајан број гласова од стране Апелационог суда у Београду, те  

да уколико по процени Савета  неко од ових предложених кандидата не буде био изабран, 

предлаже да Савет узме у обзир ове кандидате. 

  

Драгомир Милојевић, председник Савета је након излагања председника Комисије, 

отворио дискусију поводом ове тачке дневног реда. 

 

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

истакне још неке кандидате а које не познаје, већ их је уочила приликом разматрања 

материјала и  који испуњавају све услове за избор а то је судија Мирослав Бошњак који је 

кривичар, 1961 је годиште, који има подршку од 9 гласова из Апелационог суда у 

Београду и судија Невена Срећковић Љуштинац која има подршку 15 гласова из 

Апелационог суда у Београду, која је трећи или четврти кандидат по исказаној подршци 

од стране апелације. 

 

Након добијене речи судија Иван Јовичић је истакао је да ће подржати предлог 

Комисије, наводећи да је предложени кандидат Душан Агатоновић, један квалитетан 

судија, који поред судијске функције обавља успешно и функцију председника суда и 

сматра да је крајње време да овај судија буде изабран за судију Вишег суда у Београду, и 

да је ово најмање што Савет може да учини за оваквог кандидата. Истакао је да је судија 

Ивана Рамић, врсни познавалац неколико светских језика и да је ова судија судила најтеже 

кривичне предмета у Првом основном суду у Београду у кривичној материји. Ради се о 

изузетној, квалитетној и достојној судији. Такође истиче да жели да се изјасни о 

кандидатима Александри Лековић и Митровић Станислави. Навео је да се ради о 

врхунским парничарима и одличним судијама. 

 

Након добијене речи судија Матија Радојичић је истакао да у начелу подржава 

предлог Комисије, с тим што предлаже да сви кандидати који су данас споменути а не 

буду изабрани, се евидентирају и да се имају у виду приликом следећег избора, који ће 

бити ускоро оглашен.  

 

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

Агатоновић, судија Трећег основног суда у Београду изабере за судију Вишег суда у 

Београду. 

 

- Високо савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео  
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О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 

 

 

Душан Агатоновић, судија Трећег основног суда у Београду, бира се за судију Вишег 

суда у Београду. 

 

 

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

Пековић Савић изабере за судију Вишег суда у Београду. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

-о избору судије- 

 

 

Маја Пековић Савић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду. 

 

 

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

Трифуновић Ђуричковић, судија Првог основног суда у Београду изабере за судију Вишег 

суда у Београду. 

 

- Високо савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 

 

 

Ана Трифуновић Ђуричковић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за 

судију Вишег суда у Београду. 

 

 

 

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

Ковачевић, судија Првог основног суда у Београду изабере за судију Вишег суда у 

Београду. 

 

- Високо савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 
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Светлана Ковачевић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег 

суда у Београду. 

 

 

 

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

Бурсаћ, судија Првог основног суда у Београду изабере за судију Вишег суда у Београду. 

 

- Високо савет судства '''''''''''''''''' ''' донео  

-  

 

О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 

 

 

Ивана Бурсаћ, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у 

Београду. 

 

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

Аранђеловић Јуреша, судија Првог основног суда у Београду изабере за судију Вишег 

суда у Београду 

 

- Високо савет судства '''''''''''''''''''''' '''' донео  

 

О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 

 

 

Марија Аранђеловић Јуреша, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду. 

 

 

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

Лемајић, судија Трећег основног суда у Београду изабере за судију Вишег суда у 

Београду. 

 

- Високо савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 

 

 

Татјана Лемајић, судија Трећег основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда 

у Београду. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Сања 

Кнежевић Јојић, судија Првог основног суда у Београду изабере за судију Вишег суда у 

Београду. 

 

- Високо савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 

 

 

Сања Кнежевић Јојић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду.  

 

 

 

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

Милосављевић, судија Првог основног суда у Београду изабере за судију Вишег суда у 

Београду. 

 

- Високо савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 

 

 

Љиљана Милосављевић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду. 

 

 

 

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

Марчетић, судија Првог основног суда у Београду изабере за судију Вишег суда у 

Београду. 

 

- Високо савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 

 

 

Драгана Марчетић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег 

суда у Београду. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Станислава Митровић, судија Првог основног суда у Београду изабере за судију Вишег 

суда у Београду. 

 

- Високо савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 

 

 

Станислава Митровић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду. 

 

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

Никитовић, судија Првог основног суда у Београду изабере за судију Вишег суда у 

Београду. 

 

- Високо савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 

 

 

Ида Никитовић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда 

у Београду. 

 

 

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

Шкулић, судија Првог основног суда у Београду изабере за судију Вишег суда у Београду. 

 

- Високо савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 

 

 

Јелена Шкулић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда у 

Београду. 

 

 

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

Ђурић, судија Првог основног суда у Београду изабере за судију Вишег суда у Београду. 

 

- Високо савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео  
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О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 

 

 

Оливера Ђурић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда 

у Београду. 

 

 

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

Александра Лековић, судија Првог основног суда у Београду изабере за судију Вишег суда 

у Београду.  

 

- Високо савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У 

                                            -о избору судије- 

 

 

Александра Лековић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег     суда у Београду. 

 

 

 

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

Рамић, судија Првог основног суда у Београду изабере за судију Вишег суда у Београду. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

-о избору судије- 

 

 

Ивана Рамић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег суда 

у Београду. 

 

 

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

Основном суду у Крушевцу, 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 

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за Основни суд у Крушевцу оглашен избор за 8 

судијиских места. Пријаве је поднело укупно 74 кандидата и сви кандидати су из реда 
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судијских помоћника и остала лица. Сви пријављени кандидати су полагали испит, и 

након испита Комисија је обавила разговор са кандидатима и донела једногласан предлог 

за избор судија за Основни суд у Крушевцу. 

 

 Први предлог Комисије је Тања Лазић Симић. Тања Лазић Симић је судијски 

помоћник Основног суда у Параћину. Рођена је 1973. године, завршила Правни факултет у 

Београду за 6 година са просечном оценом студирањ 7.06. Правосудни испит је положила 

2003. године. Све време је запослена прво у општинском а након тога у Основном суду у 

Параћину и то почев од 2001. године, као судијски приправник, а од 01.03.2004. године је 

судијски сарадник, потом виши судијски сарадник, на неодређено време у Основном суду 

у Параћину у коме се и сада налази. Као сарадник поступала је у свим материјама и стекла 

велико искуство у раду са странкама. На спроведеном писаном испиту остварила је 

максимални резултат, с обзиром да је имала 50 поена на тесту и чисту петицу на писаном 

задатку, што све у збиру даје оцену „одличан 5“. Тања Лазић Симић има већи број 

сертификата, учесник је многих семинара и обука. За све три године које се посматрају 

добила је оцену „ нарочито се истиче“. Добила је позитивно мишљење и јединствену 

подршку свог колектива, као и Вишег суда у Јагодини. Удата је и мајка је двоје малолетне 

деце. 

 Други предлог Комисије је Јована Бјелица. Јована Бјелица је судијски помоћник 

Привредног суда у Београду. Рођена је 1987. године у Крушевцу. Завршила је Правни 

факултет у Београду за 3 године и 11 месеци, са изузетним просеком студирања 8,29. 

Правосудни испит је положила 2012. године. Све време је запослена у Привредном суду у 

Београду и то почев од 2010. године, прво у својству приправника, а 22.02.2013. године 

као судијски сарадник, где се и сада налази и ради у својству вишег судијског сарадника 

на неодређено време. Поседује већи број серетификата и учесник је многобројних 

семинара и обука, и има и објављен рад на тему „ Наканда штете и средстава Гарантног 

фонда“.  На спроведеном испиту остварила је максимални резултат, добила је 50 поена на 

тесту и 5 на задатку што чини оцену са испита 5. Говори два језика. За прве две године 

није оцењивана због породиљског одсуства, а последње године је оцењена оценом 

„нарочито се истиче“. Добила је једногласну подршку свог колектива као и позитивно 

мишљење Привредног апелационог суда. Поред осталог има и посебну подршку судије 

Привредног суда у Београду: Гордане Вуковић, Иванке Козић Кнежевић и судије 

Привредног апелационог суда Љиљане Миловановић.  

 Трећи предлог Комисије је Драгана Богојевић. Драгана Богојевић је судијски 

сарадник у Основном суду у Крушевцу-судска јединица у Варварину. Рођена је 1979. 

године, завршила је Правни факултет у Нишу за 6 година са просечном оценом студирања 

9,45. На том факултету је била студент генерације и вишеструко награђивана. Положила је 

правосудни испит 2008. године. Све време је запослена у суду изузев две године када је 

радила у Републичком геодетском заводу Београд, Одељење у Крушевцу. Приправник је 

Основног суда у Варварину од 2005. године, а сада ради у Основном суду у Крушевцу као 

Виши судијски сарадник у звању самостални саветник. Поступала је у свим материјама и 

стекла је велико искуство у раду сатранкама. Учесник је многобројних семинара и обука. 

На испиту остварила је готово максимални резултат, 49 поена на тесту  што представља 

оцену 5 и на писаном задатку оцену 5. За све три године оцењивана је највишом оценом „ 

нарочито се истиче „. Добила је позитивно мишљење свог колектива са 8 издвојених 

гласова подржао је Виши суд у Крушевцу. 

 Четврти предлог је Катарина Манић. Катарина Манић је судијски сарадник Вишег 

суда у Крушевцу. Рођена је 1976. године. Завршила је Правни факултет у Нишу. 
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Правосудни испит је положила 2007. године и све време је запослена у судству. Од 2004. 

године, била је  приправник у Општинском суду у Крушевцу, да би од 02.06.2008. године, 

прешла у Окружни суд у Крушевцу, као судијски помоћник, где и сада ради само што је 

промењен назив суда у Виши суд у Крушевцу, као виши судијски сарадник, на неодређено 

време. Поступала је у свим материјама, такђе је стекла искуство у раду са странкама и 

распоређена је у Кривично одељење судске праксе. Учествовала је на семинарима и 

обукама и поседује неколико сертификата. На спроведеном испиту оцењена је оценом 5. 

На тесту је добила 48 бодова а на писаном задатку чисту 5. За све три године је оцењена је 

највишом оценом „ нарочито се истиче“. Добила је позитивно мишљење колектива, свих 9 

гласова судија Вишег суда у Крушевцу, такође је добила и  позитивно мишљење 

Апелационог суда у Крагујевцу.  

 Пети предлог је Душан Радовић. Душан Радовић је судијски сарадник Основног 

суда у Крушевцу. Рођен је 1973. године, завршио је Правни факултет у Београду. 

Правосудни испит је положио 2009. године, и све време је запослен у Основном суду у 

Крушевцу и то почев од 16.08.1999. године, као приправник а од 2010. године сарадник у 

суду где се и сада налази, ради као виши сарадник у звању самостални саветник на 

неодређено време. Поступао је у свим материјама и стекао је такође велико искуство. 

Учествовао је на многобројним семинарима и обукама за стручно усавршавање. На испиту 

оцењен је максималном оценом, тако што је на писаном тесту имао 50 поена, а на писаном 

задатку 5, што чини завршну оцену на испиту 5. За све три године оцењен је највишом 

оценом „ нарочито се истиче“, добио је позитивно мишљење колектива, чак 11 издвојених 

гласова, као и позитивно  мишљење Вишег суда у Крушевцу. Ожењен је и отац је једног 

женског детета. 

 Шести предлог је Ана Дамњановић. Ана Дамњановић је судијски сарадник 

Основног суда у Крушевцу. Рођена је 1979. године, завршила је Правни факултет у Нишу, 

а правосудни испит је положила 2007. године. Све време је запослена у Основном суду у 

Крушевцу и то од 2004. године, као приправник а од 2010. године, као сарадник где се и 

сада налази и ради у својству виши судијски сарадник, самостални саветник на 

неодређено време. Такође је радила у свим материјама и има велико искуство у раду са 

странкама. Поседује неколико сертификата и учесник је већег број семинара и обука за 

стручно усавршавање. На спроведеном тесту оцењена је оценом 5. Тако што је на тесту 

имала 49 поена  што чини оцену 5 и на писаном задатку је добила 5. Све три године је 

оцењена највишом оценом „ нарочито се истиче“. Добила је позитивно мишљење из свок 

колектива и 11 издвојених гласова као и позитивно мишљење Вишег суда у Крушевцу. 

Удата је и мајка је двоје деце. 

 

 Седми предлог је Александар Коцић. Александар Коцић је корисник почетне обуке 

на Правосудној академији. Рођен је 1985. године. Завршио је правни факултет у Нишу за 

4, 5 месеци са просечном оценом 8,25. Правосудни испит је положио 2012. године, када је 

почео да ради као приправник у Основном суду у Нишу, а 2010. године до 2012. године, је 

корисник почетне обуке на Правосудној академији, коју је завршио са коначном оценом 5. 

Стручно се усавршавао за судијску и тужилачку функцију, похађао је више од 30 
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семинара у Републици Србији, Луксенбургу, Сједињеним Америчким Државама и у 

Француској. Тренутно је на раду у Апелационм суду у Нишу. Ожењен је и отац је двоје 

деце. Добио је позитивно мишљење од Правосудне академије. 

  

 Осми предлог Владимир  Бучић, корисник почетне обуке на Правосудној 

академији. Владимир Бучић је рођен 31. маја 1989. године у Крушевцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 31. августа 2012. године. 

Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду, на грађанско-правном 

модулу, подмодул имовинско правни I је завршио у фебруару 2014. године. Завршни 

мастер рад одбранио је са највишом оценом. Правосудни испит је положио 25. децембра 

2014. године. Од новембра 2012. године до новембра 2014. године, радио је у својству 

приправника - волонтера у Првом основном суду у Београду. После положеног 

правосудног испита, од јануара 2015. године до марта 2017. године,  наставио је са радом 

у истом суду на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. Био је 

распоређен у парнично одељење и одељење судске праксе, радећи на пословима праћења 

и проучавања судске праксе из грађанске материје. Такође, радио је и на изради 

првостепених одлука. Као судијски помоћник, учествовао је у изради првог и другог броја 

Билтена судске праксе Првог основног суда у Београду и то као аутор више изабраних 

сентенци. Уписао је Правосудну академију марта 2017. године, као полазник седме 

генерације, где је у оквиру програма почетне обуке, од марта до новембра 2017. године, 

прошао део обуке у парничном одељењу Првог основног суда у Београду, а од новембра 

2017. године се налази на обуци у кривичном одељењу Вишег суда у Београду. Током 

обуке на Правосудној академији, учествовао је у раду бројних семинара, радионица и 

стручних курсева и стекао сертификат о поседовању посебних знања. Говори енглески 

језик. Полагао је испит за основне судова и на испиту остварио оцену пет. Од институције 

из које долази добио је позитивно мишљење. 

 

 Након завршеног излагања судије Ивана Јовичића, Драгомир Милојевић, 

председник Савета отворио је дискусију поводом ове тачке дневног реда.  

 

 Како нема пријављених чланова Савета за дискусију, Драгомир Милојевић, 

председник Савета ставио је на гласање предлог да се Тања Лазић Симић, судијски 

сарадник Основног суда у Параћину, предложи Народној скупштини Републике Србије за 

избор за судију Основног суда у Крушевцу.  

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео одлуку о предлогу Тање Лазић 

Симић, судијског сарадника Основног суда у Параћину, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу. 

 

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

Бјелица, судијски сарадник Привредног суда у Београду, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу.  
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Јоване Бјелице, 

судијског сарадника Привредног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу. 

 

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

Богојевић, судијски сарадник Основног суда у Крушевцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу.  

 

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

Богојевић, судијског сарадника Основног суда у Крушевцу, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу. 

 

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

Манић, судијски сарадник Вишег суда у Крушевцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу.  

 

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

Манић, судијског сарадника Вишег суда у Крушевцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу. 

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

Радовић, судијски сарадник Основног суда у Крушевцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу.  

 

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

Радовића, судијског сарадника Основног суда у Крушевцу, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу. 

 

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

Александар Коцић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу.  

 

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

Коцића, корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу. 

 

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

Дамњановић, судијски сарадник Основног суда у Крушевцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу.  

 

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

судијског сарадника Основног суда у Крушевцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Владимир 

Бучић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу.  

 

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

Бучића, корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крушевцу. 

 

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

Основном суду у Брусу, 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 

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу.  

 

Судија Иван Јовичић је навео да за избор судија у Основном суду у Брусу оглашен 

је за једно судијско место. На оглас за избор судија у Основном суду у Брусу пријаве је 

поднело укупно 18 кандидата и то сви кандидати су из реда судијских помоћника, 

адвоката и осталих лица. После обављеног испита и разговора са кандидатима, 

Комисија је донела једногласан предлог за избор кандидата за судију у Основном суду 

у Брусу а то је Данијела Кљајић. Данијела Кљајић је сарадник у Основном суду у 

Брусу. Рођена је 1970. године. Завршила је Правни факултет у Београду, а правосудни 

испит је положила 1999. године. Од 01.05.1997. године је запослена у Општинском 

суду у Александровцу, као судијски приправник, а 01.01.2014. године је сарадник у 

Основном суду у Брусу у звању виши судијски сарадник, самостални саветник на 

неодређено време. Радила је у свим материјама и кроз рад у ванпарничној материји у 

оставинском одељењу стекла искуство у раду са странкама. На спроведеном испиту 

оцењена је оценом 5. Пошто је на тесту добила 49 бодова, оцену 5, док је на задатку 

добила 5. За све три године оцењена је највишом оценом „ нарочито се истиче“. Од 

Основног суда у Брусу добила је позитивно мишљење и једногласно мишљење свих 

судија док је Виши суд у Крушевцу је сагласан са датим мишљењем Основног суда у 

Брусу уз три издовјена гласа. Удата је и мајка је двоје деце. 

  

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

Данијела Кљајић, судијски помоћник Основног суда у Брусу, буде предложена Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Брусу.  

 

 

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

Кљајић, судијског помоћника Основног суда у Брусу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Брусу. 

 

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

Основном суду у Новом Пазару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је реч 

председнику Комисије Савета, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је оглас за избор судија за Основни суд у Новом 

Пазару оглашен за 4 судијска места, да је пријаве поднело укупупно 32 кандидата, из реда 

судија  2 кандидата и из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица 30 кандидата.  

Комисија је после обављеног испита и разговора са кандидатима донела једногласни 

предлог кандидата за избор за судију у Основном суду у Новом Пазару. 

Први предлог Комисије је Ениса Алијагић. Ениса Алијагић је судијски помоћник у 

Вишем суду у Новом Пазару. Рођена је 1968. године и завршила Правни факултет у 

Приштини, а правосудни испит је положила 1996. године. 1994. године је била судијски 

приправник у Основном суду у Новом Пазару, а затим је 13 година била судија у 

прекршајног органа у Новом Пазару, да би 16.6.2018. године, засновала радни однос у 

својству судијског сарадника у Вишем суду у Новом Пазару, као самостални саветник на 

неодређено време. На испиту је добила оцену 5. Имала је 46 поена на тесту и на задатку 5. 

За све три године њен рад је оцењен највишом оценом „ нарочито се истиче“. Добила је 

подршку свог колектива свих 7 гласова од колектива, као и позитивно мишљење 

Апелационог суда у Крагујевцу. Удата је и мајка је троје деце. 

Други предлог је кандидат Предраг Живковић. Предраг Живковић је рођен 1984. 

године. Завршио је Правни факултет у Крагујевцу, а правосудни испит је положио 2012. 

године и читаву радну каријеру је провео у Градској управи Новог Пазара, с тим да је од 

2013. године на функцији заменика Градског јавног правобраниоца, града Нови Пазар. На 

испиту је остварио максималан резултат, пошто је имао свих 50 поена на тесту и петицу 

на задатку. Добио је позитивно мишљење институције из које долази. Ожењен је и отац је 

троје деце. Одлично говори енглески језик.  

   Трећи предлог је Асмир Бихорац. Асмир Бихорац  је рођен 1987. године, корисник 

је почетне  обуке на Правосудној академији. Завршио је Правни факултет у Приштини, а 

правосудни испит је положио 2014. године. Почео је као судијски приправник у 

Прекршајном суду у Новом Пазару, да би од 2015. године постао корисник почетне обуке 

на Правосудној академији, на којој је положио завршни испит са оценом 5. После 

положеног правосудног испита на Правосудној академији наставио је усавршавање, како 

радом у Основном суду у Новом Пазару, посебно у грађанској материји, тако и похађањем 

разних семинара, како у земљи тако и у иностранству. Добио је већи број сертификата. Од 

колектива је добио позитивно  мишљење. 

 

 Четври предлог Комисије је Александар Јовановић, судијски помоћник у Вишем 

суду у Новом Пазару. Александар Јовановић је рођен 9. јула 1983. године. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. 

Правосудни испит је положио 26. децембра 2013. године. Приправнички стаж је обавио у 

Вишем суду у Новом Пазару у периоду од 29. јуна 2011. године до 30. децембра 2013. 

године. Након положеног правосудног испита, у истом суду је засновао радни однос на 

радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника, а касније и вишег 

судијског сарадника.  Као судијски помоћник радио је на проучавању предмета и изради 

одлука, најпре у првостепеном грађанском и првостепеном кривичном већу, а од 2016. 

године и у другостепеном грађанском већу, као и у ванрасправном кривичном већу. 

Такође, обављао је и послове координације Службе за помоћ и подршку и послове на 

пружању помоћи и подршке оштећенима и сведоцима у кривичним поступцима. Поред 

наведеног, обављао је послове секретара и портпарола суда, као и послове секретара 

Комисије Вишег суда у Новом Пазару за спровођење поступка вредновања и утврђивање 
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оцене рада судија и председника Основног суда у Новом Пазару и Основног суда у 

Сјеници.  На на испиту је добио оцену 5.  За последње три године рада  оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”. 

Учесник је бројних семинара из различитих области и носилац је више сертификата. 

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. Добио је позитивно мишљење суда из 

кога потиче као и из Апелационог суда у Крагујевцу. 

 

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

Алијагић, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Пазару, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију у Основном суду у Новом Пазару. 

 

- Високи савет судства донео је ''''''''''''''' ''''''''''''' одлуку о предлогу Енисе 

Алијагић, судијског помоћника у Вишем суду у Новом Пазару, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију у Основном суду у Новом Пазару. 

 

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

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

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

 ПРОТИВ: '''''''' ''''''''''''' 

 

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

Предраг Живковић, Градски јавни правобранилац Новог Пазара, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Пазару. 

 

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

Живковића, Градског јавног правобраниоца града Новог Пазара, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Пазару. 

 

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

Александар Јовановић, судијски помоћник Вишег суда у Новом Пазару, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Пазару.  

 

 

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

Јовановића, судијског помоћника Вишег суда у Новом Пазару, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом 

Пазару.  

 

 Драгомир Милјевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Асмир 

Бихорац, корисник почетне обуке на Правосудној академији предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Пазару.  

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Асмира Бихорца, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Новом Пазару. 
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6. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основном суду у Сјеници, 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 

председнику Комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

 Судија Иван Јовичић је навео  да је једногласни предлог Комисије за избор судије у 

Основном суду у Сјеници  кандидат Радан Нишавић. Радан Нишавић је рођен 1981. 

године и корисник је почетне обуке на Правосудној академији. Завршио је правни 

факултет Универзитета у Београду, а правосудни испит је положио 2013. године. 

Приправнички стаж је обавио у Вишем суду у Новом Пазару, а од 2015. године је 

корисник почетне обуке на Правосудној академији са коначном оценом 5. Током обуке 

радио је у свим материјама, а тренутно ради у Основном суду у Новом Пазару у 

ванпарничном већу. Током обуке, а и касније учествовао је на многим семинарима и 

обукама у организацији на Правосудној академији, где је и стекао већи број сертификата. 

Добио је позитивно мишљење из институције из које долази.  

 

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

Нишавић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

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

 

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

Нишавића, корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној 

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

 

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

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

14/18  од 23.02.2018. године; 

Драгомир Милојевић, председник Савета дао је реч председнику Комисије судији 

Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је оглас за избор судија за Основни суд у Краљеву 

оглашен за једно судијско место те да је пријаве поднело укупупно 41 кандидат, од 

чега из реда судија 1 кандидат из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица  

40 кандидата. Комисија предлаже за избор канидата Ивану Гучанин. Ивана Гучанин је 

1981. годиште, сарадник је Основног суда у Краљеву и завршила је Правни факултет у 

Крагујевцу. Правосудни испит је положила 2011 године. Од  04.01.2011. године до 

24.10.2011. године, била је судијски приправник у Основном суду у Краљеву а од 

25.10.2011. године, судијски помоћник, па потом Виши судијски сарадник у истом 

суду. У току рада у суду радила  је у свим материјама а у последњем периоду ради у 

оставинској материји па је стекла искуство у раду са странкама, поред чега израђује и 

нацрте одлука из грађанске материје. Добила је максималну оцену на испиту тако што 

је на тесту имала 50 поена, а на писаном задатку је добила чисту 5. За прве две године 

рада није оцењена с обзиром да је била на породиљском боловању, последњу годину 

рада је оцењена оценом „ нарочито се истиче“. Добила је позитивно мишљење 
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Основног суда у Краљеву као и позитивно мишљење Вишег суда у Краљеву. Удата је и 

мајка је двоје деце.  

 

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

Гучанин, судјски помоћник Основног суда у Краљеву предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Краљеву. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Иване Гучанин, 

судијског помоћника Основног суда у Краљеву Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Краљеву. 

 

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

Основном суду у Чачку, 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 

председнику Комисије, судији Ивану Јовичићу.  

 

Судија Иван Јовичић је навео да је оглас за избор судија у Основном суду у Чачку, 

оглашен за једно судијско место, а да је пријаве поднело укупупно 37  кандидата и сви су 

кандидати из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица. 

 Предлог Комисије је кандидат Дејан Ђокић. Дејан Ђокић рођен је 1968. године и 

сарадник је Вишег суда у Чачку. Завршио је Правни факултет у Крагујевцу, а правосудни 

испит је положио 2000. године. Свој рад је започео као судијски приправник у Окружном 

суду у Чачку 1996. године, а потом је наставио са радом у Вишем суду у Чачку као виши 

судијски сарадник, самостални саветник. Поступао је у свим материјама и тренутно 

поступа у другостепеном грађанском одељењу у изради нацрта одлука. Тринаест година 

рада је провео као сарадник у Привредном суду у Чачку, и за то време је завршио бројне 

курсеве за усавршавање судија привредних судова и од три године радног стажа стручних 

сарадника у организацији Правосудног центра. На испиту је добио оцену 5. На тесту је 

имао 48 поена а на задатку чисту 5. За све три године рада има највишу оцену „ нарочито 

се истиче“. Добио је позитивно мишљење Вишег суда у Чачку, као и позитивно мишљење 

Апалационог суда у Крагујевцу. Ожењен је и отац је двоје деце. 

 

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

Ђокић, судијски помоћник Вишег суда у Краљеву, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Краљеву. 

 

- Високи савет судства '''' ''''''''''''''''''' донео одлуку о предлогу Дејана Ђокића, 

судијског помоћника Вишег суда у Краљеву, Народној скупштини Републике 

Србије, за избор за судију Основног суда у Краљеву. 
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9. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основном суду у Ужицу, 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 

председнику Комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судја Иван Јовичић је навео да је оглас за избор судија у Основном суду у Ужицу 

оглашен за два судијска места, а да је пријаве поднело укупупно 33  кандидата, из реда 

судија 1 кандидат и из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица 32 кандидата.  

 Први предлог Комисије је Јелена Чуповић. Јелена Чуповић је судијски помоћник у 

Основном суду у Ужицу.  Рођена 1974. године, завршила је Правни факултет у Београду, а 

правосудни испит је положила 2004. године. Свој рад је започела као приправник у 

Општинском суду у Ужицу да би од 01.12.2006. године, стекла звање вишег судијског 

сарадника, самостални саветник. У току рада у суду највише је поступала у грађанској 

материји и радом у оставинском одељењу, где је стекла искуство у раду са странкама. 

Похађала је многобројне обуке и семинаре, ради стручног усавршавања у организацији 

Правосудне академије и других организатора, уређује интернет страницу Основног суда у 

Ужицу и  потпарол је суда. На истпиту је добила највишу оцену пошто је имала 59 поена 

на тесту и на задатку 5, што чини коначну оцену 5. Добила је позитивно мишљење свог 

колектива  и 11 издвојених мишљења тог суда, а такође је добила и позитивно мишљење 

вишег суда. За све три године је оцењена највишом оценом „ нарочито се истиче“.  

 Други предлог је Тамара Јованетић. Тамара Јованетић  је сарадник Вишег суда у 

Ужицу, рођена је 1978. године и завршила је Правни фкаултет у Крагујевцу, са просечном 

оценом 8,35. Правосудни испите је положила 2006. године. Радни однос је засновала у 

Окружнм суду у Ужицу у својству приправника, а од 01.01.2011. године у Вишем суду у 

Ужицу, када је стекла звање вишег судијског сарадника у звању самосталног саветника. 

Током рада у Вишем суду у Ужицу, прво је била распоређена на рад у кривично одељење, 

а од маја 2015. године у парнично одељење где је стекла велико искуство. Полазник је 

већег броја семинара и обука. На испиту је добила оцену 5, тако што је тест положила са 

47 поена што даје оцену 5 и на задатку је добила оцену 5. За све три године рада оцењена 

је највишим оценама „ нарочито се истиче“. Од свог колектива је добила позитивно 

мишљење и од Апелационог суда у Крагујевцу.  

  

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

Чуповић, судијски сарадник Основног суда у Ужицу предложи Народној скупштни 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Ужицу. 

 

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

судијског сарадника Основног суда у Ужицу Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Ужицу. 

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

Јованетић, судијски сарадник Вишег суда у Ужицу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Ужицу.  
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Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Тамаре 

Јованетић, судијског сарадника Вишег суда у Ужицу Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Ужицу. 

 

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

Основном суду у Пожеги, 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 председнику Комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је оглас за Основни суд у Пожеги оглашен за једно 

судијско место а пријаве је поднело укупупно 26  кандидата и сви из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица.  

 Предлог Комисије је кандидат Јован Илић. Јован Илић је судијски сарадник 

Основног суда у Пожеги. Рођен је 1978. године и завршио је Правни факултет у 

Београду. Правосудни испит је положио 2005. године. Након завршеног факултета 

радио је у Општинском јавном тужилаштву у Пожеги у својсту приправника до 2003. 

године, а од 2010. године, наставио је са радом у Основном суду у Пожеги, у звању 

вишег сарадника, самостални саветник. Прошао је све материје и има велико искуство 

у раду са странкама. Присуствовао је многим семинарима и саветовањима. На испиту 

је добио највишу оцену 5, пошто је добио 50 поена на тесту и на писаном задатку је 

добио 5. За све три године има највишу оцену рада „ нарочито се истиче“. Добио је 

позитивно мишљење од свог колектива 9 гласова. Ожењен је и отац је једног детета. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да предлаже за избор 

кандидата Филиповић Наташу. Филиповић Наташа је корисник почетне обуке на 

Правосудној академији. Правни факултет је завршила са просеком студирања 8,4 са 

просеком студирања 3 године и 11 месеци. Говори шест страних језика и доктор је наука и 

ради у правосуђу. 

 

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

Јован Илић, судијски сарадник Основног сда у Пожеги, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судији Основног суда у Пожеги. 

 

 Констатује се да по овом предлогу није донета одлука с обзиром на то да није 

постојала већина гласова за доношење одлуке.  

 

 ЗА'' '''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '' 

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

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

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

 

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

Наташа Филиповић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Пожеги. 
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- Високи савет судства '''''''''''''' '''''''''''''' је донео одлуку о предлогу Наташе 

Филиповић, корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Пожеги. 

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

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

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

 

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

 

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

Основном суду у Јагодини, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

председнику Комисије, судји Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за Основни суд у Јагодини оглашен избор за једно 

судијско место а пријаве је поднело укупупно 46 кандидата и сви су из  реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица. 

 Предлог Комисије је Младен Марјановић. Младен Марјановић је судијски 

помоћник у Вишем суду у Јагодини и рођен је 1981. године. Завршио је Правни факултет 

у Београду, а правосудни испит положио 2011. године. 2008. године постао је судијски 

приправник у Окружном суду у Јагодини, а од 24.11.2011. године, стекао је звање вишег 

судијског сарадника, самостални саветник. Поступао је у свим материјама из области 

вишег суда. На испиту је добио највишу оцену пошто је имао 50 поена на тесту као и на 

писаном задатку чисту петицу. За све три године оцењен је оценом „ нарочито се истиче“. 

Добио је позитовно мишљење колектива и Апелационог суда у Крагујевцу. Ожењен је и 

отац је двоје деце.  

 

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

Младен Марјановић, судијски помоћник Вишег суда у Јагодини, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Јагодини. 

 

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

Марјановића, судијског помоћника Вишег суда у Јагодини, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Јагодини.  

 

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

Основном суду у Деспотовцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да из достављеног материјала за 

избор судија у Основном суду у Деспотовцу, несумљиво произилази да је пријаве поднео 

велики број добрих кандидата, те имајући у виду да од момента оглашавања избора за 

судије па до данас се повећао обим посла у овом суду, па како према Одлуци о броју 

судија у судовима има још једно упражњено судијско место, те имајући у виду 

целисходност и економичност предложио је да се уместо три кандидата, Народној 

скупштини Републике Србије предложе четири кандидата за избор за судију Основног 

суда у Деспотовцу. 

 

 

Високи савет судства '''''''''''''''''''''''''''' '''' прихватио предлог да се Народној скупштини 

Републике Србије уместо три предложе четири кандидата за избор за судије у 

Основном суд у Деспотовцу. 

 

Драгомир Милојевић, поводом ове тачке дневног реда дао је реч председнику 

Комисије судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за Основни суд у Деспотовцу оглашен избор за три 

судијска места, а да је пријаве поднело укупупно 46 кандидата из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица. 

 Судија Иван Јовичић је истакао да је први предлог Комисије кандидат Марко 

Младеновић. Марко Младеновић је судијски помоћник у Основном суду у Параћину 

рођен је 1982. године, завршио је Правни факултет у Новом Саду са просечном оценом 

8,96. Правосудни испит је положио 2012. године. Од 2010. године засновао је радни однос 

у Основном суду у Параћину у својству приправникам а 30.04.2013. године је стекао 

својство  вишег  судијско сарадника. Поступао је у свим материјама из надлежности 

основног суда и похађао је велики број семинара и обука организованих од стране 

Правосудне академије. Добио је максималну оцену на тесту пошто је имао 49 поена на 

тесту што чини петицу и петицу на писаном задатку. У последње три године оцењен је 

највишом оценом „ нарочито се истиче“. Добио је позитивно  једногласно мишљење 

колегијума, а које мишљење подржава и Виши суд у Јагодини. 

 Други предлог Комисије је Марија Стоиљковић. Марија Стоиљковић је судијски 

помоћик у Вишем суду у Јагодини. Рођена је 1981. године, а завршила је Правни факултет 

у Београду за 4 године и 9 месеци са просечном оценом 9,12. Правосудни испит је 

положила 2009. године. Од децембра 2006. године па до децембра 2009. године, засновала 

је радни однос у Општинском суду у Деспотовцу као судијски приправник, а почев од јула 

2010 па до маја 2011. године радила је у Основном суду у Параћину као судијски 

сарадник. Од 01.06.2011. године па до данас ради у Вишем суду у Параћину као виши 

судијски сарадник. На испиту је добила највишу оцену, на тестује имала 50 поена што 

чини петицу и петицу на задатку. За последње три године оцењена је највишом оценом „ 

нарочито се истиче“ Добила је позитивно мишљење колектива из кога потиче, а које 

мишљење је прихватио Апелациони суд у Крагујевцу. 

 Трећи предлог Комисије је кандидат је Мирјана Аврамовић, судијски помоћник у 

Основном суду у Деспотовцу. Завршила је Правни факултет у Крагујевцу са просечном 

оценом 8,74. Положила је правосудни испит 2006. године.  Од новембра 2003. године па 

до мара 2006. године засновала је радни однос у Општинском суду у Деспотовцу, као 

судијски приправник у коме и данас ради као судијски сарадник.  Поступала је у свим 

материјама. На испиту је добила петицу, пошто је на тесту имала 49 поена а на задатку 5. 
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За све три године добила је највишу оцену „ нарочито се истиче“. Добила је позитивно 

мишљење из суда из кога потиче, а које мишљење је подржао и Виши суд у Јагодии.  

 Четврти предлог је кандидат Наташа Тодоровић. Наташа Тодоровић је рођена 1979. 

године. Она је судијски помоћник у Вишем суду у Јагодини. Завршила је Правни факулет 

у Београду. Положила је правосудни испит 2008. године. 2005. године засновала је радни 

однос у Основном суду у Свилајнцу у својству судијског приправника, а од 02.11.2010. 

године, ради у Вишем суду у Јагодини као виши судијски сарадник у звању самостални 

саветник на неодређено време. Поступала је у првостепеној и другостепеној кривичној 

материји. На испиту је добила највишу оцену, тест је положила са 50 поена и на задатку је 

добила 5. За све три године је имала највишу оцену „ нарочито се истиче“. Добила је 

позитивно мишљење из суда из кога потиче, а које мишљење је подржао и Апелациони 

суд у Крагујевцу.  

 

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

Младеновић, судијски помоћник у Основном суду у Параћину, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију у Основном суду у Деспотовцу.  

 

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

Младеновића, судијског помоћника Основног суда у Параћину Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију у Основном суду у 

Деспотовцу. 

 

 

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

Стоиљковић, судијски помоћник у Вишем суду у Јагодини, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију у Основном суду у Деспотовцу.  

 

 

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

Стоиљковић, судијског помоћника у Вишем суду у Јагодини, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију  Основног суда у Деспотовцу. 

 

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

Мирјана Аврамовић, судијски помоћник у Основном суду у Деспотовцу, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Деспотовцу.  

 

 

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

Аврамовић, судијског помоћника Основног суда у Деспотовцу Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Деспотовцу. 

 

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

Тодоровић, судијски помоћик у Вишем суду у Јагодини, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Деспотовцу. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Наташе 

Тодоровић, судијског помоћника у Вишем суду у Јагодини Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Деспотовцу. 

 

 

13. Давање мишљења на Нацрт закона о изменама Закона о парничном поступку; 

 

Констатује се да је Нела Кубуровић, министар правде изузета од поступања по 

овој тачки дневног реда.  

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Министарство правде 

доставило Нацрт закона о изменама Закона о парничном поступку, а који је достављен 

свим члановима Савета уз материјал за седницу на упознавање, и истакао да је 

потребно да Савет да мишљење на достављени Нацрт закона. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' дао позитивно мишљење на Нацрт 

закона о изменама Закона о парничном поступку. 

 

14. Давање мишљења на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о извршењу 

кривичних санкција; 

 

Констатује се да је Нела Кубуровић, министар правде изузета од поступања по 

овој тачки дневног реда.  

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' дао позитивно мишљење на Нацрт закона 

о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција. 

 

15. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета ја навео да је Љиљана Петровић, судија 

Управног суда, поднела захтев за престанак судијске функције са 15.10.2018. године. 

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

 

 

О Д Л У К У  

                                         -о престанку судијске функције- 

 

 Љиљани Петровић, судији Управног суда престаје судијска функција на лични 

захтев дана 15.10.2018. године. 
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16. Доношење одлуке о оглашавању избора судија за Врховни касациони суд, 

Апелациони суд у Београду и Виши суд у Београду; 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' одлучио да се поступање по овој тачки 

дневног реда одложи за неку од наредних седница. 

 

17. Разно: 

 

-  Доношење одлуке о именовању  члана Комисије Високог савета судства за 

одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника. 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Зорану Симићу, судији 

Привредног суда у Лесковцу и Зорки Добривојевић, судији Прекршајног суда у 

Београду, Одлуком Високог савета судства престало чланство у Комисији Високог 

савета судства за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника, 

услед престанка судијске функције. Истакао је да је председник Привредног 

апелационог суда доставио предлог да се за члана Комисије именује Дубравка 

Милошевић, судија Привредног суда у Београду, а председник Прекршајног 

апелационог суда предложио да се за члана Комисије именује Гордана Ковић 

Марковић, судија Прекршајног апелационог суда. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

 

Дубравка Милошевић, судија Привредног суда у Београду, иманује се за члана 

Комисије Високог савета судства за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског 

помоћника. 

 

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

 

О Д Л У К У  

 

Гордана Ковић Марковић, судија Прекршајног апелационог суда, именује се за члана 

Комисије Високог савета судства за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског 

помоћника. 

 

- Разматрање захтева за студијско путовање 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је председник Основног суда у 

Нишу, обавестио Високи савет судства да је Сања Костић, судија Основног суда у Нишу, 

од стране Правосудне академије, добила позив за учешће на конференцији, на тему: 
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„Подршка владавини права - значајна улога судија и тужилаца”, у организацији Европске 

мреже судија, која ће се одржати у Бриселу, у периоду од 2. до 3. октобра 2018. године.  

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

 

                                   О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Сањи Костић, судији Основног суда у Нишу, 

у Брисел, у периоду од 2. до 3. октобра 2018. године, ради присуствовања конференцији, 

на тему: „Подршка владавини права - значајна улога судија и тужилаца”. 

Седница завршена у 18,35 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


