
 

 

 

                               
                     Република Србија 

          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

                  Број: 06-00-49/2015-01 

         Датум: 07. октобар 2015. године 

                         Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 07. октобра 2015. године 

 

           Седница је почела у 09,00 часова. 

 

           Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Бранка Банчевић, Александар Стоиљковски,  

изборни чланови из реда судија, Никола Селаковић, министар правде, Петар Петровић, 

председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и др Зоран 

Стојановић, изборни члан из реда професора правног факултета. 

 

         Седници није присуствовала Соња Видановић, изборни члан из реда судија.  

 

          Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Високог савета судства и Смиља Спасојевић, начелник Одељења за статусна питања 

судија.  

 

          Седница Савета се тонски снима. 

 

          Од стране председника Високог савета судства предложен је следећи  

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Усвајање Записника са Деветнаесте редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 29. септембра 2015. године; 

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

председника судова, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 48/15 

дана  02. јуна 2015. године; 

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

Основни суд у Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

30/15 дана  27. марта 2015. године и у „Службеном гласнику РС“ број 59/15 дана  

02. јула 2015. године; 

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

Основни суд у Бачкој Паланци, који је у објављен „Службеном гласнику РС“ 

број 65/15 дана  24. јула 2015. године; 



 

 

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

Основни суд у Врбасу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 65/15 

дана  24. јула 2015. године; 

6. Доношење одлуке о упућивању Иване Миловановић - судије Основног суда у 

Нишу, Велимира Лазовића - судије Вишег суда у Београду и Јелене Ивановић- 

председника Управог суда, на студијско путовање; 

7. Утврђивање права на накнаду за одвојен живот Дејану Ћојбашићу, судији 

Привредног апелационог суда; 

8. Одлучивање о престанку судијске функције због навршења радног века; 

9. Разно. 

 

         Чланови Савета нису имали примедбе, ни предлоге за допуну предложеног 

Дневног реда, те су '''''''''''''''''''''''''' усвојили предложени Дневни ред. 

 

         Почиње рад Седнице по тачкама, према усвојеном Дневном реду. 

 

1. Усвајање Записника са Деветнаесте редовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 29. септембра 2015. године 

 

Чланови Савета нису имали примедбе, те су '''''''''''''''''''' усвојили Записник са 

Деветнаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 29. септембра 

2015. године. 

 

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

председника судова, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 48/15 

дана  02. јуна 2015. године 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је расписан 

оглас у јуну месецу за избор председника судова за оне судове где нису изабрани 

председници, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 48/15, дана  02. јуна 

2015. године. Реч даје судији Мирјани Ивић, која је председник Комисије за избор 

председника судова. 

 

Судија Мирјана Ивић наводи да је расписан оглас за избор председника: Вишег 

суда у Панчеву, Основног суда у Панчеву, Вишег суда у Прокупљу, Основног суда у 

Прокупљу, Вишег суда у Врању и Прекршајног суда у Неготину. Истиче да је ово 

трећи оглас који је расписан за избор председника у наведеним судовима. 

 

На наведени оглас се пријавило укупно 15 кандидата, и то за избор председника: 

Вишег суда у Панчеву 1 кандидат, Основног суда у Панчеву 1 кандидат, Вишег суда у 

Прокупљу 2 кандидата, Основног суда у Прокупљу 6 кандидата, Вишег суда у Врању 5 

кандидата, док за избор председника Прекршајног суда у Неготину ниједан канидат се 

није пријавио. 

 

Разговор са пријављеним кандатима је обављен дана 30.09.2015. године. Сви 

пријављени кандидати су приступили на разговор. Уз материјал за седницу свим 

члановима Савета је достављена табела са подацима пријављених кандидата. С тим у 

вези, разматрање поднетих пријава кандидата ићи ће следећим редом: избор 

председника Вишег суда у Панчеву, Основног суда у Панчеву, Вишег суда у 

Прокупљу, Основног суда у Прокупљу и Вишег суда у Врању. 

 

I Виши суд у Панчеву 



 

 

   

За избор председника Вишег суда у Панчеву се пријавио један кандидат и то 

судија Станка Симоновић, која је вршилац функције председника Вишег суда у 

Панчеву. Рођена је 07.05.1956. године, на судијској функцији је од 1982. године. Као 

судија Општинског суда у Панчеву је радила до 1998. године, када је изабрана за 

судију Окружног суда у Панчеву.  Од 2010. године је судија Вишег суда у Панчеву. Од 

27.09.2013. године до 22.05.2014. године била је вршилац функције председника 

Основног суда у Панчеву, да би 22.05.2015. године била изабрана за председника 

Oсновног суда у Панчеву. Од 23.03.2015. године се налази на месту вршиоца функције 

председника Вишег суда у Панчеву. Поступа у материјама: Пом Иг, Куо, Пом, Пом И1, 

Пом И2, Кв, Ик, Кп, К и Кж1. Од стране седнице свих судија Вишег суда у Панчеву 

једногласно је предложена за председника Вишег суда у Панчеву. 

Приликом разговора, оставила је изузетно позитиван утисак на Комисију, добро 

организује рад у суду као вршилац функције председника суда, има искуства у 

руковођењу судом јер је била председник Основног суда у Панчеву. У вези са 

наведеним, предлог је Комисије да кандидат Станка Симоновић буде предложена за 

председника Вишег суда у Панчеву. 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства подржава предлог 

Комисије да кандидат Станка Симоновић буде предложена за председника Вишег суда 

у Панчеву. 

 

Никола Селаковић, министар правде, такође подржава предлог Комисије, 

истиче да је Станка Симоновић својим радом и залагањем довела у ред Основни суд у 

Панчеву док је била председник. Резултати њеног рада су видљиви, у извршном 

одељењу је решено више од 50% старих извршних предмета. Она је способан 

председник и спремна је преузме одговорност руковођења, с тим у вези је поднела и 

две дисциплинске пријаве против судија.  

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије да кандидат Станка Симоновић буде предложена Народној 

скупштини за председника Вишег суда у Панчеву. 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да Станка Симоновић, судија и 

в.ф. председника Вишег суда у Панчеву буде предложена Народној скупштини за 

председника Вишег суда у Панчеву. 

 

II Основни суд у Панчеву 

 

За избор председника Основног суда у Панчеву се пријавио један кандидат и то 

судија Јасмина Петровић, која је вршилац функције председника Основног суда у 

Панчеву. Рођена 8. новембра 1955. године у Лазаревцу. Решењем Владе Републике 

Србије од 1984. године именована је за судију Општинског органа за прекршаје у 

Панчеву. За судију Општинског суда у Панчеву је изабрана 1988. године, где је 

поступала у грађанској, радној, породичној и привредној материји (спорови мале 

вредности у привредном праву у време када су били у надлежности Општинског суда у 

Панчеву). Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, изабрана је 

на сталну судијску функцију у Основни суд у Панчеву, коју обавља почев од 1. јануара 

2010. године. Поступа у грађанској материји. Одлуком председника Вишег суда у 

Панчеву од 23. марта 2015. године постављена  је за вршиоца функције председника 

Основног суда у Панчеву. Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у 



 

 

Панчеву, Јасмина Петровић испуњава све услове за председника Основног суда у 

Панчеву и једногласно је предложена од стране седнице свих судија.  

 

Приликом разговора, оставила је изузетно позитиван утисак на Комисију, добро 

организује рад у суду као вршилац функције председника суда. У вези са наведеним, 

предлог је Комисије да кандидат Јасмина Петровић буде предложена за председника 

Основног суда у Панчеву.  

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије да кандидат Јасмина Петровић буде предложена Народној 

скупштини за председника Основног суда у Панчеву. 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да Јасмина Петровић, судија и 

в.ф. председника Основног суда у Панчеву буде предложена Народној скупштини 

за председника Основног суда у Панчеву. 

 

III Виши суд у Прокупљу 

 

За избор председника Вишег суда у Прокупљу су се пријавила два кандидата – 

судија Гордана Ђурић, која је вршилац функције председника суда и судија Малиша 

Стојановић. 

 

Судија Мирјана Ивић истиче да након обављеног разговора са кандидатима и 

анализе њихових програма рада, Комисија је донела одлуку да не предложи ниједног 

кандидата за избор председника Вишег суда у Прокупљу. С тим у вези, оставља Савету 

на одлуку да предложи неког од пријављених кандидата. 

 

  Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, истиче да постоје две 

могућности: предложити неког од ова два канидидата или обавити разговор са 

председником Апелационог суда у Нишу у циљу постављања новог вршиоца функције 

председника Вишег суда у Прокупљу.  

 

Никола Селаковић, министар правде истиче да је сазнао да постоје озбиљни 

проблеми у функционисању тог суда – кашњење у изради одлука, неблаговремено 

поступање у предметима, што осликава ситуацију у суду. 

 

Судија Мирољуб Томић истиче да као члан Комисије мисли, имајући у виду да 

је обавио разговор са оба кандидата, да ниједан од пријављених канидата није решење, 

имајући у виду ситуацију у Вишем суду у Прокупљу. 

 

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да не предложи 

ниједног кандидата за избор председника Вишег суда у Прокупљу. 

 

IV Основни суд у Прокупљу  

   

За избор председника Основног суда у Прокупљу се пријавило шест кандидата и сви су 

судије Основног суда у Прокупљу – Маја Динчић, Славољуб Милетић, који се налази 

на месту вршиоца функције председника суда, Ивана Никетић, Љиљана Радивојевић, 

Гордана Сокић и Јованка Ћирић. 

 

Судија Мирјана Ивић истиче да након обављеног разговора са пријављеним 

кандидатима и анализе њихових програма рада, Комисија је донела одлуку да  

предложи за председника Основног суда у Прокупљу судију Љиљану Радивојевић.  



 

 

 

Љиљана Радивојевић је рођена 17. априла 1964. године у Куршумлији. Правни 

факултет Универзитета у Нишу завршила је 1992. године. Правосудни испит је 

положила 1994. године, након чега је засновала радни однос у Општинском суду у 

Куршумлији, на радном месту судијског помоћника. За судију Општинског суда у 

Куршумлији је изабрана 1996. године. Поступала је у ванпарничној, а затим у 

кривичној материји. Решењем Високог савета правосуђа од 22. априла 2003. године, 

премештена је у Општински суд у Прокупљу. Одлуком Високог савета судства од 16. 

децембра 2009. године, изабрана је на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Прокупљу, коју обавља почев од 1. јануара 2010. године. Према мишљењу седнице 

свих судија Основног суда у Прокупљу, Љиљана Радивојевић испуњава услове за 

избор председника суда. 

Приликом предлагања кандидата за избор председника Основног суда у 

Прокупљу, Комисија је имала у виду и резултате које је Љиљана Радивојевић 

остварила као судија Основног суда у Прокупљу, као и циљеве и мере који су 

предложени у достављеном Програму рада, у циљу унапређења рада суда. 

Судија Мирјана Ивић даље истиче да је Љиљана Радивојевић од свих 

пријављених кандидата оставила најбољи утисак на Комисију. 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије да кандидат Љиљана Радивојевић буде предложена Народној 

скупштини за председника Основног суда у Прокупљу. 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да Љиљана Радивојевић, судија 

Основног суда у Прокупљу буде предложена Народној скупштини за председника 

Основног суда у Прокупљу. 

 

V Виши суд у Врању 

 

За избор председника Вишег суда у Врању се пријавило пет кандидата – Сашко 

Александрић, судија Вишег суда у Врању; Драгана Илић Марковић, судија Вишег суда 

у Врању; Татјана Михајловић Јовановић - судија Вишег суда у Врању; Драган 

Стефановић – судија и вршилац функције председника суда у Врању и Небојша 

Стојчић – судија Вишег суда у Лесковцу.  

 

Судија Мирјана Ивић истиче да, након обављеног разговора са кандидатима и 

анализе њихових програма рада, Комисија је донела одлуку да не предложи ниједног 

кандидата за избор председника Вишег суда у Врању. Ниједан од пријављених 

кандидата није на Комисију оставио утисак да би успешно могао да руководи Вишим 

судом у Врању.  

 

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да не 

предложи ниједног кандидата за избор председника Вишег суда у Врању. 

 

 

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

у Основни суд у Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 30/15 дана  27. марта 2015. године и у „Службеном гласнику РС“ број 

59/15 дана  02. јула 2015. године 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да су расписана 

два конкурса за избор судија у Основном суду у Новом Саду. Одлучивање о овој тачки 

Дневног реда је одложено на прошлој седници, да би се сви пријављени кандидати 



 

 

заједно разматрали и за избор судија у Основном суду у Врбасу и у Основном суду у 

Бачкој Паланци. Реч даје судији Бранки Банчевић. 

 

Судија Бранка Банчевић наводи да се за оглас за избор судија у Основни суд у 

Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 30/15 дана  27. марта 

2015. године ради попуне пет судијских места пријавио укупно 211 кандидата, и то 

један кандидат из реда судија, 173 кандидата из реда судијских помоћника, пет 

кандидата из реда адвоката и 32 кандидата из реда осталих лица. Разговори са 

наведеним кандидатима су обављени: 31.08.2015. године, 02.09.2015., 03.09.2015., 

07.09.2015., 09.09.2015., 10.09.2015. године и 16.09.2015. године. Такође, кандидатима 

који су конкурисали и за Виши суд у Новом Саду, као и за Основни суд у Новом Саду, 

предочено је да се наведени разговор односи за све судове за које су конкурисали и они 

нису поново позивани на разговор. Један кандидат из реда осталих лица је одустао од 

конкурса, док се шест кандидата није појавило на разговору иако су уредно позвани. 

         На оглас за избор судија у Основни суд у Новом Саду, који је објављен у 

„Службеном гласнику РС“ број 59/15 дана 2. јула 2015. године, ради попуне 7 

судијских места, се пријавило укупно 190 кандидата, и то три кандидата из реда судија, 

152 канидата из реда судијских помоћника, два кандидата из реда адвоката и 33 

кандидата из реда осталих лица. Разговори са кандидатима који су конкурисали само 

по овом огласу су обављени: 14.09.2015. године, 17.09.2015. године и 24.09.2015. 

године, јер су остали кандидати били на разговору поводом првог огласа за избор 

судија Основног суда у Новом Саду. Два кандидата се нису појавила на разговору иако 

су уредно позвани. 

       

Комисија је одлучила да за избор судија у Основни суд у Новом Саду, који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“ број 30/15 дана  27. марта 2015. године ради 

попуне пет судијских места, предложи следеће канидате: 

 

- Башић Тамара, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Саду. 

Башић Тамара је рођена 7. септембра 1978. године у Суботици. Основне студије je 

завршила на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 4. октобра 2002. 

године, са општим успехом 9,66, након чега је радила као адвокатски приправник, 

а затим је засновала радни однос у Општинском суду у Новом Саду на радном 

месту судијског приправника на период од две године. Правосудни испит је 

положила 1. јула 2005. године, са општим успехом „положила врло добро”. Након 

положеног правосудног испита засновала је радни однос у Општинском суду у 

Новом Саду, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника, а 

2007. године је стекла звање вишег судијског сарадника. Почев од 2010. године 

ради у Вишем суду у Новом Саду у звању вишег судијског сарадника и 

распоређена је у Гж већe. Од јуна 2014. године је секретар суда. За остварене 

резултате рада у 2012., 2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Новом Саду и 

седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, испуњава све услове за 

избор судије Основног суда у Новом Саду. Комисија је посебно имала у виду да је, 

приликом изјашњавања седнице свих судија Вишег суда у Новом Саду, Башић 

Тамара друга на ранг листи према броју добијених гласова. 

- Бељкаш Ана, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. 

Бељкаш Ана je рођена 11. јула 1977. године у Краљеву. Основне студије je 

завршила на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 21. маја 2001. године, 

са општим успехом 8,00. Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у 

Новом Саду у периоду од 2001. до 2003. године. Правосудни испит је положила 30. 

јануара 2004. године, са општим успехом „положила”, након чега је засновала 



 

 

радни однос у Грађанском одељењу Општинског, сада Основног суда у Новом 

Саду, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. Звање 

вишег судијског сарадника је стекла 19. фебруара 2007. године. Од 8. марта 2010. 

године је распоређена у Апелациони суд у Новом Саду, најпре у Грађанском 

одељењу, а потом од јануара 2012. године у Одељењу за радне спорове. За 

остварене резултате рада у 2012., 2013. и 2014. години, оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у 

Новом Саду, испуњава све услове за избор судије Основног суда у Новом Саду. 

Оставила је јако добар утисак приликом разговора на Комисију. 

- Дакић Душан, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Саду. 

Дакић Душан је рођен 28. маја 1983. године у Новом Саду. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 4. јуна 2007. године, 

са општим успехом 9,21. На Правном факултету Универзитета у Новом Саду је 23. 

децембра 2008. године завршио дипломске академске студије другог степена на 

студијском програму општи смер, правнонаучна област: јавноправна - модул I: 

заштита људских права, са просечном оценом 9,00 и стекао звање дипломирани 

правник -  мастер. У септембру 2007. године је започео са приправничким стажом 

у Општинском суду у Новом Саду најпре као волонтер, да би у септембру 2008. 

године засновао радни однос на одређено време, на радном месту судијског 

приправника. Правосудни испит је положио 30. децембра 2009. године, са општим 

успехом „положио врло добро”. Засновао је радни однос 1. фебруара 2010. године 

у Вишем суду у Новом Саду, на радном месту судијског помоћника, у звању 

судијског сарадника, а касније и вишег судијског сарадника. Распоређен је у 

Кривично одељење. За остварене резултате рада у 2012., 2013. и 2014. години, 

оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Вишег суда у Новом Саду и седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, 

испуњава све услове за избор судије Основног суда у Новом Саду.  

- Кнежевић Милан, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. 

Кнежевић Милан je рођен 25. септембра 1983. године у Новом Саду. Основне 

студије je завршио на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 28. марта 

2007. године, са општим успехом 8,28. На Правном факултету Универзитета у 

Новом Саду је 23. децембра 2008. године, завршио дипломске академске студије 

другог степена на студијском програму општи смер, правнонаучна област: 

кривичноправна, са просечном оценом 9,00 и стекао звање дипломирани правник -  

мастер. У априлу 2007. године је почео да ради у Окружном суду суду у Новом 

Саду најпре као приправник волонтер, да би 15. маја 2008. године засновао радни 

однос на одређено време на радном месту судијског приправника. Након почетне 

обуке обављао је послове у Кривичном одељењу, у првостепеном кривичном 

поступку. Правосудни испит је положио 9. јула 2009. године, са општим успехом 

„положио врло добро”. Након положеног правосудног испита, распоређен је у 

Грађанско одељење Окружног суда у Новом Саду у Жалбено веће, где је радио на 

припремању седница већа и израђивању нацрта реферата за одељенске седнице. Од 

1. јануара 2010. године је распоређен у Грађанско одељење Апелационог суда у 

Новом Саду, на радном месту судијског помоћника у звању судијског сарадника, а 

15. октобра 2012. године стекао је звање вишег судијског сарадника. Од 1. јануара 

2012. године, на предлог председика суда, распоређен је у Одељење судске праксе. 

За остварене резултате рада у 2012., 2013. и 2014. години, оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у 

Новом Саду, испуњава све услове за избор судије Основног суда у Новом Саду. 

Комисија је посебно имала у виду да је, приликом изјашњавања седнице свих 

судија Апелационог суда у Новом Саду, Кнежевић Милан други на ранг листи 

према броју добијених гласова. 



 

 

- Павловић Јелена, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. 

Павловић Јелена je рођена 12. фебруара 1978. године у Новом Саду. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 14. 

септембра 2004. године, са општим успехом 7,30, након чега је засновала радни 

однос у Окружном суду у Новом Саду на радном месту судијског приправника. У 

току трајања приправничког стажа била је на пракси у истражном, првостепеном 

кривичном, парничном и ванпарничнпм одељењу. Правосудни испит је положила 

30. октобра 2006. године, са општим успехом „положила”. Након положеног 

правосудног испита, распоређена је у Кривично одељење - малолетничка реферада, 

где је самостално водила припремни поступак, све до октобра 2008. године, од 

када поступа у првостепеном кривичном већу. Звање судијског сарадника је стекла 

2007. године, а у октобру 2008. године стекла је звање вишег судијског сарадника. 

Од 1. јануара 2010. године је распоређена у Кривично веће Апелационог суда у 

Новом Саду. За остварене резултате рада у 2013. и 2014. години, оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”, а за 2012. годину није оцењена, пошто се налазила 

на породиљском одсуству. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог 

суда у Новом Саду, испуњава све услове за избор судије Основног суда у Новом 

Саду. 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије. 

Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да се Народној скупштини за 

избор судија у Основном суду у Новом Саду по огласу који је објављен је у 

„Службеном гласнику РС“, број 30/15 од 27. марта 2015. године, предложе следећи 

кандидати: 

1. Башић Тамара, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Саду; 

2. Бељкаш Ана, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду; 

3. Дакић Душан, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Саду; 

4. Кнежевић Милан, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду; 

5. Павловић Јелена, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду.  

 

Комисија је одлучила да за избор судија у Основни суд у Новом Саду, који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“ број 59/15 дана  02. јула 2015. године ради 

попуне седам судијских места, предложи следеће канидате: 

 

- Грубер Ана, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. 

Грубер Ана је рођена 28. априла 1980. године у Руми. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 28. новембра 2008. године, са 

општим успехом 8,53. Након завршеног факултета, приправнички стаж је започела 

у Окружном суду у Новом Саду од децембра 2008. до 31. децембра 2009. године, а 

потом је исти наставила од 1. јануара 2010. до јануара 2011. године у Вишем суду у 

Новом Саду. Правосудни испит је положила 26. маја 2011. године, након чега је 28. 

септембра 2011. године засновала радни однос на одређено време на радном месту 

судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду. За остварене резултате 

рада у 2012., 2013. и 2014. години није оцењена, пошто је у радном односу на 

одређено време. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Новом 

Саду, испуњава све услове за избор судије Основног суда у Новом Саду. 

- Грубор Јелена, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. 

Грубор Јелена је рођена 31. јула 1972. године у Зрењанину. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 18. октобра 2000. 

године, са општим успехом 9,48. Приправнички стаж је обавила у периоду од 14. 



 

 

маја 2001. године до 16. априла 2004. године у Окружном суду у Зрењанину. 

Правосудни испит је положила 26. марта 2004. године са општим успехом: 

„положила са одликом”. У Окружном суду у Зрењанину, почев од 16. априла 2004. 

године, засновала је радни однос на неодређено време на радном месту судијског 

помоћника у звању судијског сарадника, а потом од априла 2006. године у звању 

вишег судијског сарадника. Од 1. јануара 2010. године Грубор Јелена је запослена 

у Апелационом суду у Новом Саду на радном месту судијског помоћника у звању 

вишег судијског сарадника. Радила је у Грађанском одељењу, у Већу опште 

парнице у периоду од 1. јануара 2010. године до 1. марта 2011. године, када је 

распоређена у Одељење судске праксе. За остварене резултате у извршавању 

послова радног места и утврђених радних циљева у 2012., 2013. и 2014. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Апелационог суда у Новом Саду, испуњава све услове за избор судије Основног 

суда у Новом Саду. Комисија је посебно имала у виду да је, приликом 

изјашњавања седнице свих судија Апелационог суда у у Новом Саду, Грубор 

Јелена друга на ранг листи према броју добијених гласова. 

- Еремин Ђорђевић Весна, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом 

Саду. 

Еремин Ђорђевић Весна је рођена 10. фебруара 1977. године у Новом Саду. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 

10. априла 2003. године, са општим успехом 7,76. Након завршеног факултета, у 

периоду од новембра 2003. године до септембра 2005. године, била је приправник - 

волонтер у Окружном суду у Новом Саду, а затим је у истом суду засновала радни 

однос као приправник у периоду од 1. септембра 2005. до 30. јуна 2008. године. 

Правосудни испит је  положила 31. јануара 2007. године. Почев од 1. јула 2008. 

године до 31. децембра 2009. године била је запослена у Окружном суду у Новом 

Саду на радном месту судијског помоћника, распоређена у Кривично одељење. Од 

1. јануара 2010. године запослена је у Апелационом суду у Новом Саду на радном 

месту судијског помоћника, у звању вишег судијског сарадника  и распоређена је у 

Кривично одељење наведеног суда. За остварене резултате у извршавању послова 

радног места и утврђених радних циљева у 2012., 2013. и 2014. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог 

суда у Новом Саду, испуњава све услове за избор судије Основног суда у Новом 

Саду. Комисија је посебно имала у виду да је приликом изјашњавања седнице свих 

судија Апелационог суда у Новом Саду, Еремин Ђорђевић Весна друга на ранг 

листи према броју добијених гласова. 

- Јаковљевић Тијана, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду. 

Јаковљевић Тијана је рођена 21. фебруара 1980. године у Новом Саду. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 5. октобра 

2004. године, са општим успехом 9,07. Приправнички стаж је започела у децембру 

2004. године као приправник - волонтер. Радни однос на одређено верме, у трајању 

од 3 године, на пословима судијског приправника засновала је 3. јула 2006. године. 

Правосудни испит је  положила 28. фебруара 2007. године. Радни однос на 

пословима судијскиог помоћника засновала је 4. јануара 2010. године у Основном 

суду у Новом Саду, где је распоређена на рад у Одељење судске управе, где 

обавља послове потпарола суда. Поред послова у судској управи, Тијана 

Јаковљевић је распоређена на рад и у Парнично одељење. За остварене резултате у 

извршавању послова радног места и утврђених радних циљева у 2012., 2013. и 

2014. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице 

свих судија Апелационог суда у Новом Саду, испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом Саду. 



 

 

Комисија је посебно имала у виду да је приликом изјашњавања седнице свих 

судија Основног суда у Новом Саду, Јаковљевић Тијана друга на ранг листи по 

броју добијених гласова, а према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у 

Новом Саду, прва на ранг листи.  

- Козлина Марија, корисник почетне обуке Правосудне академије. 

Козлина Марија је рођена 11. септембра 1983. године у Сомбору. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршила је 3. јуна 2008. године са општим успехом 

9,35. Исте године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, уписала је 

дипломске академске студије другог степена - мастер студија, које је завршила 30. 

октобра 2009. године са просечном оценом 9,80. Приправнички стаж у својству 

приправника - волонтера започела је 1. септембра 2008. године у Окружном суду у 

Новом Саду. Засновала је радни однос на одређено време у трајању од три године 

1. децембра 2009. године у Општинском суду у Новом Саду, на радном месту 

судијског приправника, где је 1. јануара 2010. године распоређена у Основни суд у 

Новом Саду. Правосудни испит је положила 30. новембра 2010. године. Од 1. 

децембра 2012. године је у радном односу на одређено време на Правосудној 

академији као корисник почетне обуке, где је прошла обуку у Кривичном и 

Грађанском одељењу у Основном суду у Новом Саду, затим у Основном јавном 

тужилаштву у Новом Саду, као и у Прекршајном суду у Новом Саду. Према 

мишљењу директора Правосудне академије, кандидат Козлина Марија је стручна, 

оспособљена и достојна за обављање судијске функције  и свесна је обавезе да 

својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива и да својим 

личним примером ради на његовом унапређењу. 

- Мајер Бранка, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. 

Мајер Бранка је рођена 12. јула 1964. године у Сарајеву. Правни факултет 

Универзитета у Бања Луци завршила је 28. септембра 2000. године. Приправнички 

стаж је  обавила у периоду од 2002. до 2004. године у Општинском суду у Новом 

Саду. Правосудни испит је положила 30. априла 2004. године. Након положеног 

правосудног испита засновала је радни однос  у Општинском суду у Новом Саду, 

на радном месту судијског помоћника, где је била распоређена у Парнично 

одељење, а у периоду од 2006. године до 31. децембра 2009. године у Извршно 

одељење истог суда.  У Апелационом суду у Новом Саду, запослена је почев од 1. 

јануара 2010. године, на пословима судијског помоћника, где је распоређена у веће 

Грађанског одељења за радне спорове, а потом и у Одељење судске праксе. За 

остварене резултате рада у 2012., 2013. и 2014. години, оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у 

Новом Саду, испуњава све услове за избор судије Основног суда у Новом Саду. 

Комисија је посебно имала у виду да је, приликом изјашњавања седнице свих 

судија Апелационог суда у Новом Саду, Мајер Бранка прва на ранг листи по броју 

добијених гласова. 

- Милић Жабаљац Слободанка, судијски помоћник у Апелационом суду. 

Милић Жабаљац Слободанка је рођена 5. јула 1979. године у Врбасу. Правни 

факултет Универзитета у Новом Саду завршила је 14. априла 2004. године, са 

општим успехом 7,23. У периоду од 2004. до 2006. године обавила је 

приправнички стаж као волонтер у Окружном суду у Новом Саду. Правосудни 

испит је положила 30. октобра 2006. године. Након положеног правосудног испита 

наставила је са радом у истом суду на пословима судијског помоћника све до 2010. 

године, када је преузета у Апелациони суд у Новом Саду на радно место секретара 

наведеног суда. За остварене резултате рада у 2012. и 2013. години Милић 

Жабаљац Слободанка оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док је за рад у 



 

 

2014. години неоцењена због породиљског одсуства. Према мишљењу седнице 

свих судија Апелационог суда у Новом Саду, испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом Саду. 

Комисија је посебно имала у виду да је, приликом изјашњавања седнице свих 

судија Апелационог суда у Новом Саду, Милић Жабаљац Слободанка прва на ранг 

листи по броју добијених гласова. 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије. 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се Народној скупштини по 

огласу који је објављен је у „Службеном гласнику РС“, број 59/15 од 02. јула 2015. 

године, предложе следећи кандидати: 

1. Грубер Ана, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду; 

2. Грубор Јелена, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду; 

3. Еремин Ђорђевић Весна, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом 

Саду; 

4. Јаковљевић Тијана, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду; 

5. Козлина Марија, корисник почетне обуке Правосудне академије; 

6. Мајер Бранка, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду; 

7. Милић Жабаљац Слободанка, судијски помоћник у Апелационом суду у 

Новом Саду. 

 

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

у Основни суд у Бачкој Паланци, који је у објављен „Службеном гласнику РС“ 

број 65/15 дана  24. јула 2015. године 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је расписан 

оглас за избор судија у Основни суд у Бачкој Паланци, који је у објављен „Службеном 

гласнику РС“ број 65/15 дана  24. јула 2015. године. Реч даје судији Бранки Банчевић 

која је председник Комисије. 

 

      Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Основни суд у 

Бачкој Паланци пријавио укупно 69 кандидата, и то 57 канидата из реда судијских 

помоћника и 12 кандидата из реда осталих лица. Разговори са пријављеним 

кандидатима су обављани 01.10.2015. године и 07.10.2015. године. Већина кандидата је 

била на разговору за Основни суд у Новом Саду, када им је предочено да се наведени 

разговор односи за све судове за које су конкурисали и они нису поново позивани на 

разговор.  

 

     Комисија је одлучила да за избор судија у Основни суд у Бачкој Паланци, који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“ број 65/15 дана 24. јула 2015. године ради 

попуне два судијска места, предложи следеће канидате: 

 

- Михајлов Тијана, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. 

Михајлов Тијана je рођена 8. марта 1982. године у Зрењанину. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 23. јуна 2006. 

године, са општим успехом 8,67. Приправничку праксу је обавила у Окружном 

суду у Новом Саду у периоду од септембра 2006. године до септембра 2008. године 

у својству  приправника - волонтера. Правосудни испит је положила 2. марта 2009. 



 

 

године, након чега је засновала радни однос у Већу за прекршаје у Новом Саду, на 

радном месту стручног сарадника. Од марта 2010. године запослена је у 

Апелационом суду у Новом Саду на радном месту судијског помоћника, у звању 

вишег судијског сарадника у Кривичном одељењу и Одељењу за поступање 

поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року. За остварене 

резултате рада у 2012., 2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Основног суда у Бачкој Паланци.  

 

- Прентовић Марко, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. 

Прентовић Марко je рођен 9. септембра 1983. године у Оџацима. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 25. јануара 2007. 

године, са општим успехом 9,32. Дана 20. новембра 2008. године завршио је 

дипломске академске студије - мастер на Правном факултету Универзитета у 

Новом Саду, са просечном оценом 10,00 и одбранио мастер рад на тему „Европска 

правда - Eurojust и  Европско јавно тужилаштво”. Приправнички стаж је започео 

12. марта 2007. године у Окружном суду у Новом Саду, у својству приправника - 

волонтера. Дана 1. септембра 2007. године ступио је у радни однос на одређено 

време у својству приправника у истом суду. Правосудни испит је положио 9. јула 

2009. године. Почев од 1. јануара 2010. године засновао је радни однос у 

Апелационом суду у Новом Саду, на радном месту судијског помоћника, где је 

распоређен у Грађанско одељење. У периоду од 1. марта до 31. августа 2010. 

године, радни однос му је мировао због одслужења војног рока. За остварене 

резултате рада у 2012., 2013. и 2014. години, оцењен је оценом „нарочито се 

истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Основног суда у Бачкој Паланци. Комисија је посебно имала у виду да је, 

приликом изјашњавања седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, 

Прентовић Марко трећи на ранг листи према броју добијених гласова. 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Народној скупштини за 

избор судија Основног суда у Бачкој Паланци по огласу који је објављен је у 

„Службеном гласнику РС“, број 65/15 од 24. јула 2015. године, предложе следећи 

кандидати: 

1. Михајлов Тијана, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду; 

2. Прентовић Марко, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. 

 

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

у Основни суд у Врбасу, који је у објављен „Службеном гласнику РС“ број 

65/15 дана  24. јула 2015. године 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је расписан 

оглас за избор судија у Основни суд у Врбасу, који је у објављен „Службеном гласнику 



 

 

РС“ број 65/15 дана  24. јула 2015. године. Реч даје судији Бранки Банчевић која је 

председник Комисије. 

 

Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Основни суд у 

Врбасу пријавио укупно 73 кандидата, и то 58 канидата из реда судијских помоћника и 

15 кандидата из реда осталих лица. Разговори са пријављеним кандидатима су 

обављани дана 05.10.2015. године. Већина кандидата је била на разговору за Основни 

суд у Новом Саду, када им је предочено да се наведени разговор односи за све судове 

за које су конкурисали и они нису поново позивани на разговор.    

Комисија је одлучила да за избор судија у Основни суд у Врбасу, који је објављен у 

„Службеном гласнику РС“ број 65/15 дана  24. јула 2015. године ради попуне два судијска 

места, предложи следеће канидате: 

 

- Радић Мићо, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Саду. 

Радић Мићо је рођен 21. новембра 1979. године у Сиску, Република Хрватска. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 24. 

јуна 2005. године, са општим успехом 9,10. Након завршеног факултета, 

приправничку праксу је обављао у Општинском суду у Новом Саду, као судијски 

приправник - волонтер, а од јула месеца 2006. године заснива радни однос на 

радном месту судијског приправника на одређено време. У периоду од септембра 

2006. године до јуна 2007. године наступило је мировање радног односа због 

одслужења војног рока, након чега је наставио са обављањем приправничког стажа 

до марта 2010. године. Правосудни испит је положио марта 2010. године, те је у 

периоду од марта до августа 2010. године радио у Основном суду у Новом Саду, 

као судијски помоћник, у звању судијског сарадника, где је распоређен у Кривично 

одељење. Од августа 2010. године до данас, обавља послове судијског сарадника у 

Грађанском одељењу Вишег суда у Новом Саду. Звање вишег судијског сарадника 

је добио је 2. јула 2012. године. За остварене резултате рада у 2012., 2013. и 2014. 

години, оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Објавио је 67 сентеци из области 

Грађанског права у Билтену судске праксе Вишег суда у Новом Саду за 2010., 

2011., 2012., 2013. и 2014. годину. Према мишљењу седнице свих судија Вишег 

суда у Новом Саду и седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Основног суда у Врбасу.  

- Хромиш Данијел, судијски помоћник у Основном суду у Врбасу. 

Хромиш Данијел је рођен 14. септембра 1979. године у Врбасу. Правни факултет 

Универзитета у Новом Саду завршио је 1. октобра 2003. године, са општим 

успехом 7,76. Након регулисања војне обавезе, засновао је 1. априла 2005. године 

радни однос у Општинском суду у Врбасу, на радном месту судијског приправника 

- волонтера, а од 1. јуна 2006. године, на радном месту судијског приправника. 

Правосудни испит је положио 28. јануара 2008. године. Након положеног 

правосудног испита, наставио је да ради на  радном месту судијског помоћника од 

1. марта 2008. године до 31. децембра 2013. године у Општинском суду у Врбасу, 

односно, у Основном суду у Новом Саду - Судска јединица у Врбасу. Звање вишег 

судијског сарадника је стекао 4. јуна 2012. године. Од 1. јануара 2014. године 

запослен је у Основном суду у Врбасу. За остварене резултате рада у 2012., 2013.и 

2014. години, оцењен је оценом „нарочито се истиче”.  Према мишљењу седнице 

свих судија Основног суда у Врбасу и седнице свих судија Вишег суда у Сомбору, 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Основног суда у Врбасу.  



 

 

     Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Народној скупштини за 

избор судија Основног суда у Врбасу по огласу који је објављен је у „Службеном 

гласнику РС“, број 65/15 од 24. јула 2015. године, предложе следећи кандидати: 

1. Радић Мићо, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Саду; 

2. Хромиш Данијел, судијски помоћник у Основном суду у Врбасу. 

 

 

 

6. Доношење одлуке о упућивању Иване Миловановић - судије Основног суда у 

Нишу, Велимира Лазовића - судије Вишег суда у Београду и Јелене Ивановић- 

председника Управог суда, на студијско путовање 

 

1. Ивана Миловановић- судија Основног суда у Нишу, поднела је захтев да јој 

се одобри студијска посета у смислу члана 30. став 8. Закона о судијама, 

ради учешћа у програму професионалне размене „отворени свет“ са темом 

„Побољшање ефикасности у правосуђу путем унапређеног образовања и 

обуке“, који ће се одржати од 15. до 24. октобра 2015. године у САД. 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Ивани Миловановић - судији 

Основног суда у Нишу одобри студијска посета ради учешћа у програму 

професионалне размене „отворени свет“ са темом „Побољшање ефикасности у 

правосуђу путем унапређеног образовања и обуке“, који ће се одржати од 15. до 24. 

октобра 2015. године у САД. 

2. Председник Вишег суда у Београду је поднео захтев да се Велимиру 

Лазовићу, судији Вишег суда у Београду одобри студијска посета у смислу 

члана 30. став 8. Закона о судијама, ради учешћа на Регионалној 

конференцији која ће се одржати на Малти у периоду од 27. до 29. октобра 

2015. године, у организацији УН Канцеларије за дрогу и криминал у 

сарадњи са Извршним директоратом УН Комитета за борбу против 

тероризма. 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Велимиру Лазовићу, судији 

Вишег суда у Београду одобри студијска посета ради учешћа на Регионалној 

конференцији која ће се одржати на Малти у периоду од 27. до 29. октобра 2015. 

године, у организацији УН Канцеларије за дрогу и криминал у сарадњи са Извршним 

директоратом УН Комитета за борбу против тероризма. 

 

3. Јелена Ивановић, председник Управног суда, поднела је захтев да јој се 

одобри студијска посета у смислу члана 30. став 8. Закона о судијама, ради 

учешћа на семинару који ће се одржати у Хелсинкију у периоду од 22. до 23. 

октобра 2015. године, на тему „Најскоријији примери судске праксе Суда 

правде Европске уније и управних судова у поступцима јавних набавки”.  

 

Високи савет је '''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Јелени Ивановић, председнику 

Управног суда, одобри студијска посета ради учешћа на семинару који ће се одржати у 



 

 

Хелсинкију у периоду од 22. до 23. октобра 2015. године, на тему „Најскорији примери 

судске праксе Суда правде Европске уније и управних судова у поступцима јавних 

набавки”.  

 

 

7. Утврђивање права на накнаду за одвојен живот Дејану Ћојбашићу, судији 

Привредног апелационог суда 

 

Дејан Ћојбашић, судија Привредног апелационог суда има пребивалиште у Чачку, а 

како судијску функцију обавља у Привредном апелационом суду са седиштем у 

Београду, поднео је захтев Високом савету судства ради остваривања права на наканду 

за одвојен живот, у смислу члана 42. став 5. и 6. Закона о судијама. Као доказ је 

приложио уговор о закупу стана у Београду, уверење о пребивалишту за супругу и две 

ћерке,  фотокопију личне карте за себе и чланове своје породице.  

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Дејану Ћојбашићу, судији 

Привредног апелационог суда, са пребивалиштем у Чачку утврђује право на одвојен 

живот почев од 21.09.2015. године. 

 

8. Одлучивање о престанку судијске функције због навршења радног века 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да Зорици Јашаревић, судији 

Апелационог суда у Београду престаје судијска функција, јер навршава радни век 24. 

октобра 2015. године. 

 

9. Разно. 

 

1. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је Државно 

правобранилаштво – одељење у Зрењанину, преко Основног суда у Вршцу, 

затражило је да Високи савет судства у смислу члана 6. став 4. Закона о 

судијама достави мишљење о покретању поступка према судији Петру Магда, 

који се налази у пензији од 23.07.2007. године. Према наводима поднетог акта 

радом наведеног судије настала је штета за Републику Србију у износу од 

3.386.536,95 динара, што је утврђено пресудом Основног суда у Вршцу П.199/13 

од 21.02.2014. године, која је постала правноснажна дана 20.05.2015. године 

пресудом Апелационог суда у Београду Гж 1730/2014, којом је одбијена као 

неоснована жалба тужене Републике Србије – Министарства правде и потврђена 

пресуда  Основног суда у Вршцу П.199/13 од 21.02.2014. године. 

      Примерак наведеног дописа уручује се министру правде, како би се утврдило 

постојање захтева надлежног министарства, у смислу члана 6. став 4. Закона о 

судијама, након чега ће бити предузете даље радње из надлежности Високог савета 

судства.  

 

2. Доношење одлуке о упућивању судија на студијско путовање 

 

1. Разматрање захтева Ђорђа Гојгића, председника Основног суда у Новом 

Пазару за упућивање у САД, ради учешћа у Програму професионалне размене 

„Отворени свет” - примена добре праксе у поступању судова у кривичним 



 

 

поступцима који се одвија у организацији Конгресне библиотеке Конгреса САД, 

уз сагласност и помоћ Врховног касационог суда. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Ђорђе Гојгић, председник 

Основног суда у Новом Пазару упути на студијско путовање у САД, ради учешћа у 

Програму професионалне размене „Отворени свет” - примена добре праксе у 

поступању судова у кривичним поступцима који се одвија у организацији Конгресне 

библиотеке Конгреса САД, уз сагласност и помоћ Врховног касационог суда. 

2. Разматрање захтева председника Вишег суда у Београду за упућивање Дејана 

Терзића, судије Посебног одељења Вишег суда у Београду, у Сједињене 

Америчке Државе, у периоду од 31. октобра до 7. новембра 2015. године. Циљ 

посете је упознавање са надлежним институцијама у САД, праћење различитих 

фаза адверзијалног кривичног поступка у одабраним предметима пред 

федералним и државним судовима у САД. 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Дејан Терзић, судија Посебног 

одељења Вишег суда у Београду, упути на студијско путовање у Сједињене Америчке 

Државе, у периоду од 31. октобра до 7. новембра 2015. године, ради упознавања са 

надлежним институцијама у САД, праћења различитих фаза адверзијалног кривичног 

поступка у одабраним предметима пред федералним и државним судовима у САД. 

3. Разматрање захтева председника Основног суда у Лозници за упућивање у САД 

Данијеле Бранковић, судије Основног суда у Лозници, ради учешћа у Програму 

професионалне размене „Отворени свет” - Примена добре праксе у поступању 

судова у кривичним поступцима који финансира Конгрес и Влада Сједињених 

Америчких Држава.  

Високи савет је ''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Данијела Бранковић, судија 

Основног суда у Лозници упути на студијско путовање ради учешћа у Програму 

професионалне размене „Отворени свет” - Примена добре праксе у поступању судова у 

кривичним поступцима који финансира Конгрес и Влада Сједињених Америчких 

Држава.  

 

После разматрања свих тачака дневног реда прешло се на општу дискусију: 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да сматра да има 

места да Високи савет судства упути допис Регулаторном телу за електронске 

медије због објаве телевизије „Happy” да има сазнања да у Привредном суду у 

Панчеву председница суда и њен супруг „континуирано спроводе организоване 

криминалне радње“ од 2. и 3. октобра 2015. године. 

Високи савет судства је једногласно донео одлуку да се упути допис 

Регулаторном телу за електронске медије којим се најоштрије осуђују објаве 

телевизије „Happy” да има сазнања да у Привредном суду у Панчеву председница суда 

и њен супруг „континуирано спроводе организоване криминалне радње“ од 2. и 3. 

октобра 2015. године. Телевизија „Happy“ је оваквим објавама и позивањем грађана да 

доставе сазнања на ову тему њиховој телевизији, директно угрозила интегритет и 

независност судије и председнице тог суда.  

 

 

 



 

 

      Седница је завршена у 11,15 часова. 

               Записник саставила:  

 

                 Смиља Спасојевић            

                       

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                        Драгомир Милојевић                            


