
П Р Е Д Л О Г 

 

 

На основу члана 71. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 

58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 

и 47/17),) и члана 201. Пословника Народне скупштине Републике Србије („Службени 

гласник РС”, број 20/12 - пречишћени текст), 

 

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној ________________ 

2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА 

 

I 

 

 

1. Бира се за председника Основног суда у Новом Саду, Тамара Радовић, судија 

Вишег суда у Новом Саду и вршилац функције председника Основног суда у 

Новом Саду. 

 

2. Бира се за председника Основног суда у Јагодини, Жарко Милановић,  судија и 

вршилац функције председника  Основног суда у Јагодини. 

 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О б р а з л о ж е њ е  

На основу члана 47, а у вези са чланом 80. став 1. Закона о судијама („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 

40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”, 

број  39/18 од 25. маја 2018. године и у дневном листу ,,Политика” од 22. маја 2018. 

године, огласио избор председника за Основни суд у Новом Саду и Основни суд у 

Јагодини. 

На оглас за избор председника за Основни суд у Новом Саду пријаве је поднело 

два кандидата. За избор председника за Основни суд у Јагодини, пријаве је поднело три 

кандидата.  

Високи савет судства је способност кандидата за руковођење и организацију послова 

у суду утврдио на основу Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или 

виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени 

гласник РС”, брoj 94/16). 

На основу члана 11. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или 

виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Високи савет 

судства, на седници одржаној 10. маја 2018. године, образовао је Комисију за избор 

председника за Основни суд у Новом Саду и Основни суд у Јагодини. 

 У складу са одредбама  члана 44. Правилника о критеријумима, мерилима, 

поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова (,,Службени 

гласник РС”, бр. 81/14, 142/14, 41/15 и 7/16), Високи савет судства је на седници одржаној 

13. јула 2018. године, донео одлуку о ванредном вредновању кандидата који су поднели 

пријаву за избор за председнике наведених судова.   

Комисија за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судије и 

председника суда су вредновале рад кандидата за избор за председника суда и одлуке о 

оценама доставили комисијама Високог савета судства за избор. 

Комисија Високог савета судства за избор су вредновале способност кандидата за 

руковођење и организацију послова у суду на основу програма рада и разговора са 

кандидатом. 

Чланови Комисије Високог савета судства за избор су у складу са чланом 14. 

Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о 

критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, вредновали програм рада 

кандидата. 

Чланови Комисије Високог савета судства за избор су у складу са чланом 15. 

Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о 

критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, обавили разговор са 

кандидатима за председника суда и оценили одговоре кандидата на постављена питања. 

Након тога чланови Комисије Високог савета судства у поступку предлагања кандидата за 

председника суда су одредили завршну оцену и то на основу оцене програма рада и оцене 

са разговора. 

Комисија у поступку предлагања кандидата за председника за Основни суд у 

Новом Саду и Основни суд у Јагодини, доставила је  претходну листу кандидата за 
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председника Основног суда у Новом Саду и председника Основног суда у Јагодини 

Високом савету судства. 

У складу са чланом 70. Закона о судијама  и чланом 19.  Правилника о 

критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор 

судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за 

предлагање кандидата за председника суда, Високи савет судства је прибавио мишљење о 

кандидатима од седнице свих судија суда за који се предлаже избор председника.  

На основу члана 13. алинеја 4. Закона о Високом савету судства („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), а у вези са чланом 70. Закона о судијама, 

Високи савет судства, на седници одржаној 1. новембра 2018. године, утврдио је Предлог 

одлуке за избор председника судова и предложио Народној скупштини Републике Србије 

избор два кандидата тако што се:  

 

1. Тамара Радовић, судија Вишег суда у Новом Саду и вршилац функције 

председника Основног суда у Новом Саду, предлаже за избор председника 

Основног суда у Новом Саду. 

 

Тамара Радовић је рођена 10. септембра 1970. године у Врбасу. Правни факултет 

Унивезитета у Новом Саду завршила је 7. септембра 1998. године. Правосудни испит је 

положила 29. марта 2001. године у Београду.  

Од 11. јуна 2001. године до избора за судију 23. децембра 2005. године, радила је 

као стручни сарадник у Општинском суду у Новом Саду. Прву годину радила је на 

предметима оставине, а потом као самостални стручни сарадник у истрази, а затим у 

првом степену кривице, где је стекла искуство у писању свих врста одлука.  

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. децембра 2005. године, 

изабрана је за судију Општинског суда у Бачкој Паланци, где је радила као истражни 

судија, а убрзо после пар месеци од избора и као судећи судија у првом степену кривице. 

Решењем од 20. марта 2008. године премештена је у Општински суд у Новом Саду, где је 

радила као судећи судија у кривичној материји.  

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

сталну судијску функцију у Основни суд у Новом Саду, коју обавља почев од 1. јануара 

2010. године. Одлуком Високог савета судства од 5. децембра 2013. године, изабрана је за 

судију Вишег суда у Новом Саду, коју обавља почев од 1. јануара 2014. године. Одлуком 

председника Вишег суда у Новом Саду постављена је за вршиоца функције председника 

Основног суда у Новом Саду. 

Учесник је великог броја семинара и конференција. Поседује бројне сертификате, 

између осталог, сертификат за рад са малолетним учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити малолетних лица. У току 2017. године учествовала је на 

годишњем саветовању Српског удружења за кривично-правну теорију и праксу на 

Златибору, где је била коаутор на тему: „Припремно рочиште - норма и пракса”. Одлуком 

Покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине, именована 

је за члана Првог испитног одбора за полагање правосудног испита.  

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Саду, Тамара 

Радовић добила је позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у Новом 

Саду. 

 Рад кандидата Тамаре Радовић је Одлуком Комисије Апелационог суда у Новом 

Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Вишег суда у Зрењанину, Вишег суда  у Новом Саду и Вишег суда у Сомбору за период 

од 2. априла 2017. године до 30. марта 2018. године, вреднован оценом „изузетно успешно 
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обавља судијску функцију”, а за период од 31. марта 2018. године до 25. маја 2018. године, 

вреднован је оценом „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  

За кандидата Тамару Радовић Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Новом Саду, у којој су наведена имена кандидата, оцена 

рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржној 1. новембра 2018. године, донео је 

одлуку да Тамару Радовић, судију Вишег суда у Новом Саду и вршиоца функције 

председника Основног суда у Новом Саду, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за кандидата за председника Основног суда у Новом Саду.      

 

2. Жарко Милановић, судија и вршилац функције председника Основног суда у 

Јагодини, предлаже за избор председника Основног суда у Јагодини. 

 

Жарко Милановић је рођен 26. априла 1970. године у Јагодини. Правни факултет 

Унивезитета у Крагујевцу завршио је 4. марта 1997. године. Правосудни испит је положио 

28. јануара 2000. године у Београду.  

Радни однос је засновао као адвокатски приправник, а након положеног 

правосудног испита уписао се у Именик Адвокатске коморе Крагујевац.  Адвокатуром се 

бавио до децембра 2009. године. 

На предлог Високог савета судства изабран је од стране Народне скупштине 

Републике Србије за судију Основног суда у Јагодини на трогодишњи мандат, почев од 1. 

јануара 2010. године. Одлуком Високог савета судства од 28. децембра 2012. године, 

изабран је на сталну судијску функцију у Основном суду у Јагодини, где поступа у 

кривичној материји. Од јануара 2010. године је заменик председника суда. Одлуком 

председника Вишег суда у Јагодини од 1. марта 2018. године, постављен је за вршиоца 

функције председника Основног суда у Јагодини. 

 Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Јагодини, Жарко 

Милановић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Јагодини. 

 Рад кандидата Жарка Милановића је Одлуком Комисије Вишег суда у Јагодини за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Основног суда у Деспотовцу, Основног суда у Јагодини и Основног суда у Параћину, за 

период од 1. јула 2015. године до 25. маја 2018. године, вреднован оценом „изузетно 

успешно обавља судијску функцију”, и „изузетно успешно обавља функцију председника 

суда”.  

За кандидата Жарка Милановића Комисија Високог савета судства за избор је 

утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након 

тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за 

председника Основног суда у Јагодини, у којој су наведена имена кандидата, оцена рада и 

завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства. 

Високи савет судства, на седници одржној 1. новембра 2018. године, донео је 

одлуку да Жарка Милановића, судију и вршиоца функције председника Основног суда у 

Јагодини, предложи Народној скупштини Републике Србије за кандидата за председника 

Основног суда у Јагодини.      

  
 

 


