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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
Број: 06-00-32/2018-01 

Датум: 01.11.2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

                           ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 1. новембра  2018. године 

 

 

Седница је почела у 15,40 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Александар Пантић, 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.   

  

 Драгомир Милојевић, председник Савета је предложио да се дневни ред седнице 

допуни тако што ће се након прве тачке дневог реда додати тачкe: „ Доношење одлуке о 

поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника у Основном суду у Новом 

Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 39/18 од 25. маја 2018. године и „  

Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника у 

Основном суду у Јагодини, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 39/18 од 25. 

маја 2018. године“.  

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Двадесет трећу 

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

допуњени : 

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
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1. Усвајање записника са Двадесет друге редовне седнице Високог савета судства       

која је одржана 19. октобра  2018. године; 

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

председника у Основном суду у Новом Саду, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“, број 39/18 од 25. маја 2018. године; 

3. Доношење одлуке o поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника у Основном суду у Јагодини, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“, број 39/18 од 25. маја 2018. године; 

4. Доношење одлуке по приговору судије против Одлуке Високог савета судства 

о престанку судијске функције у предмету број: 119-05-718/2018-01; 

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

Управном суду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 39/18  од 

25.05.2018. године; 

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

Основном суду у Зрењанину, 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 Кикинди, 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 Сомбору, 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 Врбасу, 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 Суботици, 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 Сенти, 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 Лозници, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

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

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

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

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Основном суду у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

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

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

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Основном суду у Великој Плани, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

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

14/18  од 23.02.2018. године; 

19. Разно. 

 

 

 

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

су '''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Двадесет трећу  

редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

1. Усвајање записника са Двадесет друге редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 19. октобра  2018. године; 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' усвојио записник са Двадесет друге 

редовне седнице Високог савета судства која је одржана 19. октобра 2018. 

године. 

 

 

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

председника у Основном суду у Новом Саду, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“, број 39/18 од 25. маја 2018. године; 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да на оглас за избор председника Основног суда 

у Новом Саду, пријаве су поднела два кандидата и то судије Тамара Радовић и Срђан 

Савић.  

Предлог Комисије је Тамара Радовић, судија Вишег суда у Новом Саду. Тамара 

Радовић  је рођена 1970. године, она је од 1998. године била приправник у Општинском 

суду у Новом Саду, а од 2001. године је сарадник у истом суду. Као сарадник је радила до 

2006. године, када је изабрана на сталну судијску функцију за судију Општинског суда у 

Бачкој Паланци. Од 01.04.2008. године је на сталној судијској функцији у Општинском 

суду у Новом Саду, где се налазила све до 17.12.2013. године, када је изабрана за судију 

Вишег суда у Новом Саду. Од 30.03.2018. године, врши функцију председника Основног 

суда у Новом Саду. Рад судије Тамаре Радовић је ванредно вреднован због учешћа по 

објављеном огласу и њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију“. Из суда за који конкурише добила је 43 гласа од укупно 57 судија који су 
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гласали, с тим што се у та 43 гласа, 32 била појединачна, а 11 судија се изјаснило за оба 

кандидата, док је празних неважећих листића било четири. Истакао је да је Комисију 

определило да овог кандидата предложи то  што је Тамара Радовић добила бољу оцену са 

разговора од стране Комисије, тако што је од свих чланова Комисије добила оцену 5, док 

је кандидат Савић Срђан добио оцену 4,33, као и то што је Тамара Радовић добила дупло 

више појединачниих гласова из Основног суда у Новом Саду у односу на кандидата Савић 

Срђана. Комисија предлаже да се Тамара Радовић, судија Вишег суда у Новом Саду, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за председника Основног суда 

у Новом Саду. 

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

дискусију. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је имала жељу да као 

јавност присуствује разговору са кандидатима, па је и присуствовала како би видела оба 

кандидата, и сматра да је предлог Комисије добар. Истакла је да су оба кандидата добре 

судије, лепо су се представили, али за председника суда осим квалитета судијских је 

потребна једна оперативност, једна способност да се комуницира са свима који су важни, 

да омогући добро функционисање суда. Сматра да судија Тамара има ту способност да 

добро комуницира са свима, од председника Врховног касационог суда, председника 

апелационог суда који управља зградом у којој тај суд ради, и истиче да је њен утисак 

такав да ће она боље том суду који је јако велики, који има проблема и смештајних и 

других, омогућити да брже оперативно реши оно што су проблеми у његовом раду, а све у 

циљу ефикаснијег рада. Навела је да је прошли пут била за судију Срђана, али овога пута 

се придружује предлогу Комисије. 

Након добијене речи, судија Славица Миошевић Газивода је навела да овога пута 

није била члан Комисије, нити је присуствовала разговорима, али истиче да у свему остаје 

при претходном свом мишљењу, наводећи  да јој је жао што се више нико није пријавио 

на овај оглас, те да је јасно да је ипак морао неко да буде изабран, посебно је истакла да и 

овог пута неће ни за једног кандидата гласати. 

 

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

Радовић, судија Вишег суда у Новом Саду, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суда у Новом Саду. 

 

Високи савет судства '''''''''''''''' ''''''''''''' донео је одлуку о предлогу Тамаре 

Радовић, судије Вишег суда у Новом Саду, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Новом Саду. 

    

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

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

 

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

 

 

3. Доношење одлуке по поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника у Основном суду у Јагодини, који је објављен у „Службеном гласнику 

РС“, број 39/18 од 25. маја 2018. године; 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

 Судија Александар Пантић је навео да на оглас за избор преседника у Основном суду 

у Јагодини, пријаве су поднела три кандидата и то: Жарко Миловановић, Лепомир 

Милосављевић и Биљана Миросављевић.  

 Једногласан предлог Комисије је кандидат Жарко Миловановић, судија Основног суда 

у Јагодини. Жарко Милановић је рођен 1970. године и био је приправник у адвокатској 

канцеларији од 1997. до 31.05.1999. године, а од 16.03.2000. године је радио је као адвокат 

у сопственој адвокатској канцеларији. Од 01.01.2010. године изабран је за судију 

Основног суда у Јагодини и то на први избор на мандат од три године, а од 01.01.2013. 

године изабран је за судију у том суду на сталну судијску функцију. Од 01.03.2018. године 

врши функцију председника Основног суда у Јагодини. Из Основног суда у Јагодини 

Жарко Милановић је добио највише гласова, добио је 8 гласова од 13 важећих листића. 

Његови против кандидати су добили знатно мањи број гласова Лепомир Милосављевић је 

добио само један глас, док је Биљана Миросављевић добила четири гласа, а што је дупло 

мање од предложеног кандидата. Сва три кандидата су добила оцену рада „ изузетно 

успешно обављају судијску функцију“. Комисија Савета је оцењивала програм рада и 

разговор са кандидатима и Милановић Жарко је добио највишу оцену  пет од сва три 

члана Комисије, како за програм рада тако и са разговора, за разлику од осталих 

кандидата. Лепомир Милосављевић је добио оцену 4,33 за програм рада а 4 оцену са 

разговора, а исте такве оцене је добила и трећи кандидат Биљана Миросављевић. Имајући 

у виду оцене програма рада, те оцене добијене на разговору као и на основу изјашњавања 

судија Основног суда у Јагодини,  Комисија предлаже да се Жарко Милановић, судија 

Основног суда у Јагодини предложи за избор за председника Основног суда у Јагодини. 

 

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

Милановић, судија Основног суда у Јагодини предложи Народној скупштини Републике 

Србије  за избор за председника Основног суда у Јагодини. 

 

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

Милановића, судије Основног суда у Јагодини Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суда у Јагодини. 

  

 

4. Доношење одлуке по приговору судије против Одлуке Високог савета 

судства о престанку судијске функције у предмету број: 119-05-718/2018-01; 

 

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

реч судији известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је судија '''''''''''''''''' ''''''''''''''''', позван да 

присуствује седници, те да је дописом обавестио суд да је због болести спречен да 

приступи и на те околности доставио је медицинску документацију, те је судија 

Александар Пантић предложио да се одложи одлучивање по приговору на Одлуку о 

престанку судијске функције. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

одложи одлучивање по приговору судије ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' на Одлуку Високог савета 

судства о престанку судијске функције број: 119-05-718/2018-01 од 12.06.2018. године. 

 

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

постојала већина гласова свих чланова Савета за доношење одлуке. 

 

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

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

 

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

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

 

 Након добијене речи судија известилац, Александар Пантић навео је да судија 

''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' поднео приговор на Одлуку Високог савета судства о престанкну судијске 

функције број: 119-05-718/2018-01 од 12.06.2018. године.  

 Судија Александар Пантић упознао је све присутне чланове Савета са садржином 

поднетог приговора, оспореном одлуком, као и свим другим потребним чињеницама за 

одлучивање у овој правној ствари и предложио да се приговор одбије као неоснован. 

  

 Након излагања судије известиоца Драгомир Милојевић, председник Савета 

отворио је дискусију. 

 

 Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је на седници на 

којој је Савет одлучивао о разрешењу судије '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' указала на то да је на 

седници на којој је Савет одлучивао о разрешењу судије ''''''''''''''''''''''' покушала да укаже 

Савету на одредбе Закона о судијама у глави која се зове „Разрешење судија“ и члановима 

од 62-66. да је у ситуацији на жалост тако нејасна одредба закона. У самом закону је 

предвиђено да Високи савет судства када донесе одлуку да покреће поступак за 

разрешење судије, дужан да спроведе процедуру, без обзира на то шта је био разлог за 

покретање поступка и да је у тој процедури дужан да у  складу са чланом 66. судији 

омогући учешће у поступку. С обзиром да је у ситуацији када је био у питању судија 

''''''''''''''''''' тражила да се гласа о поштовању процедуре и предлог је био у мањини, и 

изгласано је што је потпуно невероватно по њеном мишљењу да не треба поштовати 

закон. Кад је у питању судија '''''''''''''''' истакла је да је само подсетила на то да је пре одлуке 

о разрешењу потребно поштовати процедуру која ни овога пута није испоштована. 

Истакла је да подсећа да члан 62. Закона о судијама каже када се све судија разрешава. 

Један од основа за разрешење је када је судија осуђен за кривично дело на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци, што је овде случај, али и у неким другим 

ситуацијама. У свим тим ситуацијама пред Високом саветом судства поступак се одвија на 

тај начин што Високи савет судства прво одлучује да ли ће уопште покренути поступак за 

разрешење, на жалост одредбе закона не кажу да судији  по „сили закона “престаје 

функција у оваквим ситуацијама, као што би требало да пише у закону. Навела је да се 

потпуно слаже да у својој одбрани у оваквој ситуацији, судија вероватно неће моћи да 

изнесе ниједну чињеницу која ће моћи да спречи његово разрешење кад год постоји 

правноснажна осуда, као и ситуацији када постоји налаз на пример лекарске комисије да 

је трајно изгубио способност за обављање судијске функције. Истакла је да и у једном и у 

другом случају и у сваком од тих случајева закон предвиђа у члану 66. какав је положај 

судије у том поступку, а тај положај подразумева да судија има право да буде обавештен о 
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томе да је поступак за разрешење уопште покренут, затим да да писану одбрану и да се 

сам или преко заступника даље изјасни и буде позван да те своје наводе усмено изложи 

пред Високом саветом судства.  Навела је да је прошли пут гласала за разрешење '''''''''''''''' 

'''''''''''''''''', иако је и тада покушала да укаже да је требало да се испоштује ова процедура, с 

обзиром на то да процедура није испоштована, а да подносилац  овог правног лека указује 

на повреду процедуре, истиче да је Савет био дужан да саслуша подносиоца приговора и 

да му пружи могућност да се изјасни, а да се након тога тек одлучи о правном леку. 

Истиче да  она не брани '''''''''''''''' ''''''''''''''''''', већ брани законитост у поступању, а између 

осталог брани и државу Србију од будућег износа накнада које ће исплатити , као што 

увек исплаћује за многе неосноване притворе, сличне ствари, због којих је између осталог 

тренутно рачун Привредног суда у Београду у блокади, због извршења између осталог 

исплата надокнада судијама које су биле у притвору по пет година. Навела је да је 

Привредни суд у Београду у блокади због неколико судија привредног суда који су били 

неоправдано у притовору, па се сада са рачуна суда извршавају, те да не би био у блокади 

рачун Високог савета судства једнога дана.  

 Након добијене речи Нела Кубуровић је навела да Привредни суд у Београду не 

може бити у блокади због накнаде штете што је неко био неосновано у притвору. 

Истичући да ако је неко био неосновано у притвору, оштећени подноси тужбу суду опште 

надлежности основном или вишем суду зависности од вредности потраживања, и не могу 

судије које су биле неосновано у притвору да туже Привредни суд у Београду. Навела је 

да су то нетачне изјаве. Привредни суд у Београду може бити у блокади једино због 

принудног извршења за неке друге ствари и не може бити у блокади због неоснованог 

притвора, јер Привредни суд није надлежан да одлучује за накнаду штете за неосновани 

притвор. 

 

 Накно добијене речи судија Бранислава Горавица наводи да се онда вероватно ради 

о изосталим зарадама, и извињава се уколико је погрешно рекла. Даље је истакла да нема 

разлога да Савет ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''', који треба да буде разрешен судијске функције, даје 

материјал и аргументацију  да једнога дана кроз три, четири године падне ова одлука, ако 

не пред домаћим судовима у Стразбуру, да онда наплаћује силне накнаде од ове државе, 

само зато што је Савет сматрао да не треба да га позове и да га сласлуша. Истакла је да не 

брани ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''', који је кривично осуђен и не оспорава ниједну чињеницу из 

правноснажне кривичне пресуде. Апелује да се овај орган понаша у складу са законом, 

док се закон не промени, управо зато да лицима који су правноснажно кривично осуђена 

не би се отворила могућност да од ове државе и од иначе скромног судског буџета 

оптерећеног многим издацима наплати једнога дана накнаде само зато што је Савет 

повредио процедуру.  

 

 Наконо добијене речи Петар Петровић је навео да је стварно изненађен што се 

уопште расправља о овој теми. Законом о раду и Законом о судијама је прописано да ако 

радник односно ако судија буде осуђен на безусловну казну затвора у трајању најмање 

шест месеци престаје му радни однос односно судијска функција. Савет на основу 

чињенице постојања кривичне правноснажне пресуде којом је судија осуђен, не може 

донети другачију одлуку, те није од значаја позивање судија да се у овом поступку 

изјашњава, и  одлагање одлучивања по приговору, представља заправо одуговлачење овог 

поступка. 

 

 Након добијене речи судија Иван Јовичић је истакао да је судија имао сазнање да је 

поступак покренут, дата му је могућност да се изјасни с обзиром да је позван на седницу, 
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те истиче да Савет у свему поступа у складу са законом и не слаже се са тим да Савет 

крши закон. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на галсање предлог да се одбије 

приговор судије ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' изјављен против одлуке Високог савета судства о 

престанку судијске функције.  

 

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

 

 

О Д Л У К У 

 

                                                                     I 

 

 ОДБИЈА СЕ приговор ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''', 

као неоснован и потврђује се Одлука Високог савета судства број: 119-05-718/2018-01 од 

12.06.2018. године. 

 

 

             II 

 

 Правноснажну Одлуку Високог савета судства о престанку судијске функције број: 

119-05-718/2018-01 од 12.06.2018. године, објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

  

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

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

 

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

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

 

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

у Управном суду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 39/18  од 

25.05.2018. године; 

 

 

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

реч члану  Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

 Судија Александар Пантић је навео да је оглас за избор судија за Управни суд 

расписан за два судијска места. На оглас се пријавило укупно 18 судија и 35 лица из реда 

судијских помоћника, адвоката и осталих лица.  

 Комисија је детаљно прегледала пријаве свих пријављених кандидата, спровела 

испит за судијске помоћике, адвокате и остала лица и након спроведеног поступка 

утврдила да су два најбоља кандидата за  ова два судијска места и то: Ксенија Ивановића и 

Драгана Максимовић. 

 Ксенија Ивановић је 1961. годиште, она је први пут свој радни однос засновала 

1984. године у Републичком секретаријату унутрашњих послова у Подгорици, затим је 

била приправник од 16.01.1985. до 15.01.1986. године у Основном суду у Подгорици, 
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односно Титограду, од 15.04.1986. до 15.04.1989. године, била је саветник у Републичком 

секретаријату унутрашњих послова Црне Горе, затим је од 1989. до 1991. године била 

директор правне службе у Институту за унапређење робног промета у Београду. Од 15. 

маја до 1. августа 1992. године, била је директор правне службе Агенцији за услуге 

„Прима“,  од 02.08.1992. до 14. 03.1995. године била директор правне службе у Унион 

комерцу у Београду. Од 15.03.1995. до 10.04.2003. године, била стални члан Савезног већа 

судија у Савезном већу за прекршаје, потом је од 11.04.2003. до 31.08.2003. године била 

стални члан Савезног већа судија у Савезној влади генералног секретаријата. Од 

01.09.2003. године до 15.07.2010. године, била је начелник у Министарству финансија 

Републике Србије, а од 16.02.2010. године је у Управном суду где ради као судијски 

саветник, у звању вишег саветника на неодређено време. Ксенија Ивановић је завршила 

правни факултет са високом просечном оценом студирања од 9,07, као и време студирања 

које износи 2 године, 11 месеци и 24 дана. Правосудни испит је положила још 1986. 

године, а у Управном суду је добила велики број гласова то је 24. На испиту је остварила 

резултат 50 максималних поена на тесту што даје оцену пет и добила је петицу на задатку 

што коначну оцену са испита чини 5.  Ксенија Ивановић је најбољи кандидат од свих 

кандидата који су конкурисали на оглас. 

 Други предлог Комисије је Драгана Максимовић. Драгана Максимовић је и раније 

била предлог за судију Управног суда, али је по том огласу било бољих кандидата, те она 

тада није изабрана. Комисија сада предлаже Драгану Максимовић посебно имајући у виду 

да је за Управни суд потребан један судија који ће радити у Одељењу у Крагујевцу. 

Максимовић Драгана је судијски помоћник Управног суда у Одељењу у Крагујевцу. Она 

је засновала радни однос 02.02.1998. године у Општинском јавном тужилашту у 

Приштини као приправник, након чега је била тужилачки сарадник у том истом 

Општинском јавном тужилаштву од 2003. до 2009. године, потом је била сарадник у 

Општинском јавном тужилаштву у Косовској Митровици  од 01.01.2010. до 15.02.2010. 

године, а да би од 16.02.2010. године засновала радни однос на неодређено време у 

Управном суду, Одељење у Крагујевцу, као судијски саветник у звању виши саветник. 

Драгана Максимовић је добила велики број гласова Управног суда, добила је колективно 

мишљење и 17 гласова. На тесту је остварила 48 бодова и што чини оцену 5 и на задатку је 

добила оцену 5, што даје коначну оцену 5. Правосудни испит је положила још 2003. 

године и за последње три године рада оцењена је оценом „ нарочито се истиче“. Имајући у 

виду све напред изнето Комисија предлаже да се Драгана Максимовић предложи за избор 

за судију Управног суда.  

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета отворио је дискусију поводом ове тачке 

дневног реда. 

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је истакла да јој је јако 

драго што је овог пута после поновљеног теста, се показало да је кандидат Ксенија 

Ивановић стварно један врсан кандидат и да овог пута се нашла у предлогу Комисије. 

Посебно је нагласила да је прошли пут у ширем списку била и кандидат Маја Панић, која 

је са осталим кандидатима са највише подршке и гласова у свом суду, да је на тесту 

добила 50 бодова и петицу на задатку,  те чисто да се чује сад за њено име и презима јер 

треба Управном суду још судија, с обзиром на то да су још два места упражњена у том 

суду, те да неком следећом приликом се то има у виду. 

 

 Након добијене речи др. Ранко Кеча је навео да жели да истакне кандидата Весну 

Слепчевић, која је на испиту добила чисту петицу.  
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 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се  

Ксенија Ивановић, судијски помоћник Управног суда, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Управног суда. 

 

 

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

Ивановић, судијског помоћника Управног суда Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Упраавног суда. 

 

 

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

Драгана Максимовић, судијски помоћник Управног суда предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Управног суда. 

 

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

Максимовић, судијског помоћника Управног суда Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Упраавног суда. 

 

 

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

у Основном суду у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

 Судија Иван Јовичић је навео да је за Основни суд у Зрењанину расписан оглас за 

два судијска места.  

 Први предлог Комисије је Наташа Кекењ, судијски помоћик у Вишем суду у 

Зрењанину. Наташа Кекењ је рођена 1979. године и од 2011. године је судијски сарадник и 

тренуто ради као судијски сарадник, млађи саветник на одређено време у Вишем суду у 

Зрењанину. Полагала је тест и имала је 49 поена на тесту и добила је на тесту 5 као и на 

задатку 5, што чини коначну оцену са испита 5. За прве две године које се посматрају није 

оцењена због Правилника који је у том периоду био на снази с обзиром да је у радном 

односу на одређено време, а за последњу 2017. годину добила је оцену „нарочито се 

истиче“. Наташа Кекењ је конкурисала и за прекршајне судове и на испиту је остварила 

исти резултат, али је Комисија оценила да је она најбољи кандидат од кандидата који су 

конкурисали за Основни суд у Зрењанину. 

 Други предлог Комисије је Татјана Павловић, судијски помоћник Основног суда у 

Зрењанину. Татјана Павловић је још 2000. године положила правосудни испит. Према 

информацији коју је Комисија добила Татјана Павловић је била кандидат за судију у време 

када је Скупштина била распуштена па због чега није изабрана. На тесту је добила 48 

поена и оцену 5 и на задатку је добила оцену 5, што као коначну оцену са испита чини 

оцена 5. За све три последње године рада има највишу оцену „ нарочито се истиче“. 

Добила је позитивно једногласно мишљење суда из кога потиче као и позитивно 

једногласно мишљење Вишег суда у Зрењанину, при чему је Апелациони суд у Новом 

саду прихватио мишљење матичног суда.  
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 Судија Иван Јовичић је навео да има још два кандидата која су се истакла први је 

Бабић Александар, корисник почетне обуке на Правосудној академији. Бабић Александар 

је рођен 1983. године, он је трећа генерација и корисник је почетне обуке на Правосудној 

академији. Завршио је правни факултет са просечном оценом студирања 9,14. Након 

завршеног факултета 2012. године положио је правосудни испит. Приправнички стаж је 

стекао у Вишем суду у Зрењанину, а од 2012. године је корисник почетне обуке на 

Правосудној академији, који је 01.07.2015. године на Правосудној академији положио 

завршни испит са оценом 4,98. Има позитивно мишљење Правосудне академије. 

 Други кандидат је Александар Атељевић, судијски помоћник Основног суда у 

Зрењанину. Александар Атељевић је рођен 1972. године и ради у Основном суду у 

Зрењанину као виши судијски сарадник у судској управи. Правосудни испит је положио 

2006. године и добио је јединствено позитивно мишљење суда из кога потиче као и од 

непосредно вишег суда. За све три године рада које се посматрају добио је највишу оцену 

„ нарочито се истиче“. На тесту је добио свих 50 поена и оцену пет и петицу на задатку 

што у збиру даје коначну оцену са испита 5. 

 Судија Иван Јовичић је навео да је предлог Комисије да се   Наташа Кекењ и 

Татјана Павловић предложе за избор за судије Основног суда у Зрењанину. 

 

 Драгомир Милојевић, председник савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију. 

 

 Драгомир Милојевић, председник суда је навео да предлаже кандидата Ану Бурић, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији. 

 

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

Наташа Кекењ, судијски помоћник Вишег суда у Зрењанину предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије за Основни суд у Зрењанину.                  

 

 

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

Кекењ, судијског помоћника Вишег суда у Зрењанину, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Зрењанину. 

 

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

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

 

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

 

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

Татјана Павловић, судијски помоћник Основног суда у Зрењанину   предложи Народној 

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

 

 

- Високи савет судства по овом предлогу није донео одлуку с обзиром да није 

постојала већина гласова свих чланова за доношење одлуке. 

 

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

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

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

 

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

Александар Бабић, корисник почетне обуке на Правосудној академији предложи 

Народној скупштини Републике Србије за предлог за судију Основног суда у 

Зрењанину.   

 

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

Бабића, корисника почетне обуке на Правосудној академији Народној 

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

 

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

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

' 

 ПРОТИВ: ''''' ''''''''''' ''''''''' 

 

 

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

у Основном суду у Кикинди, 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 предлог Комисије Мирјана Микалачки, судијски 

помоћник Основног суда у Кикинди. Мирјана Микалачки је рођена 2. новембра  

1982.године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом 

Саду 2006. године, са просечном оценом студирања 9,07. Правосудни испит је положила 

29. марта 2010. године. Од априла 2007. године до 2010. године радила је као  судијски 

приправник у Општинском суду у Кикинди. Од јуна 2010. године  је судијски помоћник у 

Основном суду у Кикинди. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  Добила је једногласно позитивно мишљење суда 

из кога потиче као и од Вишег суда у Зрењанину.  На тесту је добила 49 поена и оцену пет, 

на задатку пет што као коначу оцену са испита чини оцену пет. 

 

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

Мирјана Микалачки, судијски помоћник Основног суда у Кикинди ,  предложи Народној 

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

 

 

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

Микалачки, судијског помоћника Основног суда у Кикинди  Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Кикинди. 
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8. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија 

у Основном суду у Сомбору, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године. 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

 

  Судија Иван Јовичић је навео да је за Основни суд у Сомбору расписан оглас за 

једно судијско место. 

       Предлог Комисије је Горан Бирманчев, судијски помоћник Основног суда у 

Сомбору. Горан Бирманчев је рођен 1976. године, завршио је правни факултет  2002. 

година,  а правосудни испит је положио 2006. године. Приправнички стаж је обавио у 

Општинском органу за прекршаје. Сада ради у Основном суду у Сомбору као судијски 

помоћник, и тренутно обавља послове секретара суда. Полагао је испит за основне судова 

и на тесту је добио 49 поена и петицу на задатку што у збиру представља коначну оцену са 

испита 5. Такође је полагао испит за прекршајне судове и ту је на тесту добио 

максималних 50 поена и петицу на задатку. За све три године рада има највишу оцену „ 

нарочито се истиче“.  

 

 Судија Иван Јовичић је навео да је други кандидат кога би Комисија истакла је  Игор 

Новковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. Игор Новковић је рођен 13. 

маја  1984. године. Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у 

Новом Саду 2008. године са просечном оценом студирања 9,46.  Завршио је мастер 

студије 2009. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, на студијском 

програму дипломских академских студија права (мастер) општег смера са просечном 

оценом 10 и стекао академски назив дипломирани правник - мастер. Правосудни испит је 

положио 2012.  године. Децембра 2012.године, засновао је  радни однос на Правосудној 

академији као корисник почетне обуке. Као корисник почетне обуке обављао је послове 

Основном суду у Сомбору, где и данас ради.   

 

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

Бирманчев, судијски помоћник Основног суда у Сомбору, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Сомбору. 

 

 Високи савет судства по овом предлогу није донео одлуку с обзиром да није 

постојала већина гласова чланова Савета за доношење одлуке. 

 

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

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

 

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

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

 

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

Новковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

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

 



14 

 

 

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

Новковића, корисника почетне обуке на Правосудној академ Народној 

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

 

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

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

'''''''''' 

 

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

 

 

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

у Основном суду у Врбасу, 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 оглас за Основни суд у Врбасу објављен за два 

судијска места. Први предлог Комисије је Дара Лучић, судијски помоћник Основног суда 

у Врбасу. Дара Лучић је рођена 1984. године. Правни факултет је завршила 2007. године, 

са просечним временом студирања од 3 године и 11 месеци и просечном оценом 7,89.  

Правосудни испит је 2010. године. У Основном суду у Сомбору је почела да ради, прво 

као волонтер на месту судијског приправника, а потом као судијски помоћник у звању 

судијског сарадника. Добила је једногласно позитивно мишљење из суда у коме ради, као 

и од непосредно вишег суда. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена 

је оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. годину није оцењена с обзиром да се 

налазила на породиљском одсуству.  На тесту је добила свих 50 поена што чини оцену пет 

и на задатку је добила пет што као коначну оцену са испита чини оцену 5. 

 Други предлог Комисије је Владимир Пецовски, корисник почетне обуке на 

Правосудној Академији. Владимир Пецовски је рођен  1984. године. Правни факултет је 

завршио  2009. године. Завршио је мастер студије 2011. године на Правном факултету 

Универзитета у Новом Саду, на студијском програму дипломских академских студија 

права (мастер) општег смера и стекао академски назив дипломирани правник – мастер са 

просечном оценом 9,60. Правосудни испит је положио 2012. године. Од 14. децембра 

2009. године до 14. децембра 2011. године започиње приправнички – волонтерски рад у 

Окружном суду у Новом Саду. Након положеног правосудног испита 7. маја 2012.године 

ступио је на рад у Виши суд у Новом Саду у својству судијског помоћника – волонтера а 

од  децембра 2012. године постаје корисник почетне обуке на  Правосудној академији. 

Добио је позитивно мишљење Правосудне академије и на завршном испиту на 

Правосудној академији је оцењен оценом 5. 

 Судија Иван Јовичић је навео да Комисија жели да истакне још једног доброг  

кандидата, а то је Вања Ћупина, корисник почетне обуке на Правосудној академији. 

Вања Ћупина је рођена 1985. године. Правни факултет је завршила 2008. године, са 

просечним временом студирања од 4 године и просечном оценом студирања 9,64.  

Завршила је мастер студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, на 

студијском програму дипломских академских студија права (мастер) општег смера и 

стекла академски назив дипломирани правник – мастер са просечном оценом 9,80. 
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Студент је докторских студија на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом 

Саду на кривичноправном студијском програму. Правосудни испит је положила  2011. 

године. Од 16. децембра 2008. године радила је као волонтер у Окружном суду у Новом 

Саду, а од 1. јануара 2010. године наставила је у истом суду као судијски приправник. 

Након положеног правосудног испита наставља да ради у Вишем суду у Новом Саду све 

до 1. марта 2011. године када је засновала радни однос на одређено време у Апелационом 

суду у Новом Саду на радном месту судијски помоћник у својству судијског сарадника.  

Од 1. новембра 2011. године је корисник почетне обуке на Правосудној академији. На 

завршном испиту на Правосудној академији добила је оцену 5.  

 

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

Вања Ћупина, Корисник на Правосудној академији предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Врбасу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Вање Ћупине, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Врбасу. 

 

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

Владимир Пецовски, корисник почетне обуке на Правосудној академији предложи 

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

 

 

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

Пецовског, корисика почетне обуке на Правосудној академији Народној 

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

 

 

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

Лучић, судијски помоћник Основног суда у Врбасу предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Врбасу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' '''' донео одлуку о предлогу Даре Лучић, 

судијског помоћника Основног суда у Врбасу Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Врбасу. 

 

 

 

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

у Основном суду у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 
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 Судија Иван Јовичић је навео  да је оглас за Основни суд у Суботици расписан за 

једно судијско место. Предлог Комисије је Данијел Ковач, судијски помоћник Основног 

суда у Суботици. Даниел Ковач је рођен 1980. године. Правни факултет је завршио  2004. 

године, а правосудни испит је положио 2007. године. Од 2004. године до априла 2007. 

године обављао је приправнички стаж у Општинском суду у Суботици, а по положеном 

правосудном испиту наставља да обавља послове у Општинском суду у  Суботици, сада у 

Основном суду у Суботици. Добио је јединствено позитивно мишљење суда из кога 

потиче. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче". Кандидат Даниел  Ковач је полагао испит за основне судове и на 

испиту је  остварио оцену  пет. 

 Судија Иван Јовичић, је истакао да Комисија жели да истакне још једног 

кандидата, Сунчицу Ивановић, судијски помоћник Вишег суда у Суботици. Сунчица 

Ивановић је 1984. годиште. Правни факултет је завршила за 4 године и 6 месеци са 

просечном оценом студирања 8,40. Добила је једногласно позитивно мишљење суда из 

кога потиче као и од апелационог суда. На тесту је добила свих 50 поена и петицу на 

задатку, што као коначну оцену са теста чини оцена 5. За остварене резултате рада у 2016. 

и 2017. години оцењена је оценом «нарочишто се истиче», док за 2015. годину није 

оцењена због породиљског одсуства.  

 Судија Иван Јовичић, је истакао да је и кандидат Ивана Јањић, сјајан кандидат.  

 

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

Данијел Ковач, судијски помоћник Основног суда у Суботици предложи Народној 

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

 

 

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

Ковача, судијског помоћника Основног суда у Суботици Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Суботици. 

 

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

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

''''''''' 

 

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

 

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

у Основном суду у Сенти, 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 Сенти објављен оглас за једно 

судијско место и да је предлог Комисије  Маријана Попов, судијски помоћник Основног 

суда у Сенти. Маријана Попов је рођена 1982. године. Правни факултет је завршила 2005. 

године, за период студирања 4 године и 1 месец, са просечном оценом студирања 8,50. 

Правосудни испит је положила 2008. године. У Општинском суду у Новом саду као 

приправник - волонтер радила је од 1. јуна 2006. године до 31. марта 2007. године када је 
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примљена као приправник у радни однос на одређено време.Од 1. јануара 2010. године, 

радила је у Вишем суду у Новом Саду у звању судијског помоћника све до 1. децембра 

2016. године, када је преузимањем прешла  да ради у Основни суд у Сенти, где и сада ради 

на радном месту судијског помоћника у звању вишег судијског сарадника. Добила је 

једногласно позитивно мишљење од суда из кога потиче као и од вишег суда. За остварене 

резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.   

Тест је положила са 50 поена и добила је на задатку 5, што укупно чини оцену за испита 5. 

 

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

Маријана Попов, судијски помоћик Основног суда у Сенти  предложи Народној 

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

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу  Маријане Попов, 

судијског помоћника Основног суда у Сенти Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Сенти. 

 

 

 

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

у Основном суду у Лозници, 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 оглас за Основни суд у Лозници објављен за три 

судијска места. Први предлог Комисије је Терзић Данијела, судијски помоћник Основног 

суда у Лозници. Данијела Терзић је рођена 1980. године. Правни факултет  је завршила 

2005. године, са просечном оценом 8,10.  Правосудни испит је положила 2008. године. Од 

5. септембра 2005. године до 30. априла 2008. године радила је  у својству судијског 

приправника у Општинском суду у Љубовији. Након положеног правосудног испита 11. 

маја 2008. године засновала је  радни однос на одређено време у својству судијског 

помоћника у Општинском суду у Љубовији. Од јануара 2011. године засновала је радни 

однос на неодређено време у Основном суду у Лозници у својству судијског помоћника у 

звању вишег судијског сарадника. Добила је једногласно позитивно мишљење суда из кога 

потиче као и једногласно позитивно мишљење вишег суда. За остварене резултате рада у 

2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  На тесту је добила 50 

поена, на задатку 5, и коначну оцену са испита 5. 

Други предлог Комисије је Ненад Лазаревић, судијски помоћник Основног суда у 

Лозници. Ненад Лазаревић је рођен 1982. године. Правни факултет је завршио  2007. 

године, са просечном оценом студирања 8,55, а правосудни испит је положио 2010. 

године.  Добио је јединствено позитивно мишљење суда из кога потиче као и јединствено 

позитивно мишљење вишег суда. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењен  је оценом „нарочито се истиче”.  На тесту је такође освојио 50 поена, петицу на 

задатку и коначну оцену са испита је добио 5. 
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Трећи предлог је Иван Ковић, судијски помоћник Основног суда у Шапцу. Иван Ковић 

је рођен 1980. године. Завршио је правни факултет 2009. године, а правосудни испит 

положио је 2013. године. Ради у Основном суду у Шапцу и добио је позитивно мишљење 

суда из кога потиче, као и позитивно мишљење вишег суда, с тим да је виши суд дао 

посебну предност овом кандидату у односу на остале кандидате. За остварене 

резултатерада у 2016. и 2017. години оцењен је оценом «нарочито се истиче», док за 2015. 

годину није оцењен с обзиром да је у том периоду радио на одређено време. На тесту је 

добио 49 поена, петицу на задатку, а што у збиру даје коначну оцену са испита 5. 

Четврти предлог Комисије је Петковић Бојан, корисник почетне обуке на Правосудној 

академији. Петковић Бојан је рођен 1983. године. Завршио је правни факултет за период 

студирања од 6 година, са просечном оценом студирања 9,13. Био је адвокатски 

приправник од 2008. до 2011. године, а од 2012. године је корисник почетне обуке на 

Правосудној академији. Добио је позитивно мишљење Правосудне академије, и на 

завршном испиту на Правосудној академији добио је оцену  5. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета, поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију.  

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је навела да предлаже кандидата 

Ивану Пантелић, судијски помоћник Вишег суда у Шапцу. Правосудни испит је положила 

2005. године и има 13 година од положеног правосудног испита.  

 

  

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

Данијела Терзић, судијски помоћник Основног суда у Лозници предложи Народној 

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

 

 

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

Терзић, судијског пуномоћника Основног суда у Лозници  Народној 

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

 

 

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

Лазаревић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници предложи Народној 

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

 

 

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

Лазаревића, судијског помоћнику у Основном суду у Лозници  Народној 

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

 

 

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

Ковић судијски помоћник у Основном суду у Шапцу предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Лозници. 

 

 Поводом овог предлога није донета одлука с обзиром да није постојала већина 

гласова чланова Савета. 
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ЗА: '''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''' ''''' 

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

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

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

 

 

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

Пантелић, судијски помоћник у Вишем суду у Шапцу предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Лозници. 

 

 

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

Пантелић, судијског помоћника Вишег суда у Шапцу Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Лозници. 

 

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

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

 

ПРОТИВ'' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''' ''''' '''''''''' ''''''''' 

 

 

 

 

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

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

14/18  од 23.02.2018. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео је да је први предлог Комисије Ана Величковић, 

корисник почетне обуке на Правосудној академији. Ана Величковић је рођена 1985. 

године. Правни факултет је завршила 2011. године, а правосудни испит је  положила 2013. 

године. Приправнички стаж обавила је као приправник-волонтер у Вишем суду у Нишу од 

11. маја  2011. године до 12. маја 2014. године. Након истека Уговора о волонтерском 

раду, дана 26. маја 2014. године, засновала је радни однос у Републичком фонду за 

здравствено осигурање, Филијала за Нишавски округ са седиштем у Нишу, где је 

обављала правне послове и била распоређена на радном месту самосталног стручног 

сарадника за уговарање здравствене заштите.  Корисник је почетне обуке на Правосудној 

академији  од фебруара 2015. године. На правосудној академији је положила завршни 

испит јула месеца 2017. године са оценом 5.  Добила је позитивно мишљење Правосудне 

акадмије. 

 Други предлог Комисије је Сања Антић Милановић, судијски помоћик Апелационог 

суда у Нишу. Сања Антић Милановић је рођена 1976. године. Правни факултет је 

завршила 2003. године, са просечном оценом студирања 9,19. Правосудни испит је 

положила 2007. године. Приправнички стаж обавила је у периоду од 8. октобра 2003. 

године до 8. октобра 2005. године као адвокатски приправник. Дана 16. новембра 2007. 
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године уписана је у Именик Адвокатске коморе Ниша. Адвокатуром се бавила до 24. 

новембра 2010. године. У периоду од 29. новембра 2010. године до 6. маја 2011. године 

радила је у Привредном друштву за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ д.о.о. 

Ниш, „Електродистрибуција Ниш“, на правним пословима. У  Вишем суду у Нишу 

засновала је радни однос на неодређено време 5. маја 2011. године, на радном месту 

судијског помоћника. Почев од 1. априла 2016. године ради као судијски помоћник у 

Апелационом суду у Нишу. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  Добила је јединствено позитивно мишљење 

Апелационог суда у Нишу. На тесту је добила 5 и на задатку 5, што као коначну оцену са 

испита чини оцена 5. 

 Трећи предлог је кандидат Радмила Крстић, судијски помоћник Вишег суда у 

Нишу. Радмила Крстић је рођена 1986. године. Правни факултет је завршила 2009. године, 

за период студирања од 4 године и 11 месеци, а са просечном оценом студирања 9,71. 

Правосудни испит је положила 2012. године. У Окружном суду у Нишу стицала је радно 

искуство, као приправник а након тога наставила је са радом у истом суду на радном 

месту судијског помоћника. За остварене резултате рада у  2016. и 2017. години оцењена 

је оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. године, према Правилнику који је у том 

периоду био на снази, није оцењена јер је радила на одређено време. На тесту је добила 

свих 50 поена, на задатку 5, што коначну оцену са испита чини оцена 5.    

 Четврти предлог Комисије је Бети Лазаревић, судијски помоћник у Апелационом 

суду у Нишу. Бети Лазаревић је рођена 1980. године. Правни факултет је завршила 2006. 

године, а правосудни испит је положила 2010. године. Приправнички стаж обавила је као 

судијски приправник у Окружном суду у Врању, а након тога је 9. јануара 2012. године 

засновала радни однос у Апелационом суду у Нишу.  Добила је позитивно једногласно 

мишљење суда из кога потиче. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  Добила је 50 поена на тесту, пет на задатку, што 

коначну оцену са испита чини оцена 5. 

 Следећи предлог је Владимир Ракоњац, судијски помоћник у Основном суду у 

Нишу. Владимир Ракоњац је 1975.године. Правни факултет је завршио 2004. године, а 

правосудни испит је положио 2008. године. Приправнички стаж обавио је као судијски 

приправник у Општинском суду у Нишу почев од 6. фебруара 2006. године до 26. 

септембра 2008. године. Након положеног правосудног испита наставио је са радом у 

Основном суду у Нишу. Добио је једногласно мишљење колектива из кога потиче  као и 

из Вишег суда у Нишу. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је 

оценом „нарочито се истиче”. Добио је свих 50 поена на тесту, петицу на задатку и 

коначну оцену са испита 5. 

 Шести предлог Комисије је Слађана Љубеновић, судијски помоћник у Апелационм 

суду у Нишу. Слађана Љубеновић је рођена 18. новембра 1980. године. Правни факултет 

је завршила 2006. године, а правосудни испит је положила 2010. године. У периоду од 21. 

марта 2007. године до 27. фебруара 2009. године обављала је послове судијског 

приправника волонтера у Окружном суду у Нишу. Након обављеног приправничког стажа 

засновала је радни однос у Дому за одрасла инвалидна лица у Дољевцу, на радном месту 

секретара установе, почев од 2. марта 2009. године закључно са 25. мартом 2010. године. 

У Апелационом суду у Нишу засновала је радни однос на радном месту судијског 

помоћника 1. августа 2011. године, где се и сада налалзи. Добила је јединствено позитивно 

мишљење суда из кога потиче.За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењен је оценом „нарочито се истиче”. На тесту је имала 49 поена и петицу, такође је 

добила петицу на задатку, што збирну оцену са испита чини оцену 5. 



21 

 

 

Седми предлог Комисије је Николина Маринковић, судијски помоћник Основног суда 

у Нишу. Николина Маринковић је рођена 1986. године. Правни факултет је завршила 

2010. године,  са просечним временом студирања од 5 година и три месеца са просечном 

оценом студирања 8,84. Правосудни испит је положила 2013. године. У Основном суду у 

Нишу је запослена  од 7. маја 2012. године, прво као приправник а сада се налази  у истом 

суду у својству судијског помоћника. Добила је јединствено позитивно мишљење суда из 

кога потиче и из  Вишег суда у Нишу. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док је за 2015. годину остала неоцењена због 

рада на одређено време. На тесту је добила 50 поена и оцену пет, на задатку је такође 

добила 5, што коначну оцену са испита чини оцена 5. 

Осми предлог Комисије је Ивана Д. Младеновић, судијски помоћник Апелационог 

суда у Нишу. Ивана Д. Младеновић је рођена 1983. године. Правни факултет је завршила  

2008. године, за период студирања од 4 године и 11 месеци, са просечном оценом 

студирања 9,13. Правосудни испит је положила 2011. године. Приправнички стаж обавила 

је као судијски приправник у Општинском суду у Нишу почев од 2. фебруара 2009. 

године, односно од 1. јануара 2010. године у Основном суду у Нишу све до 22. јуна 2011. 

године, када је од дана полагања правосудног испита 23. јуна 2011. године наставила да 

ради у истом суду као судијски приправник са положеним правосудним испитом све до 

21. новембра 2011. године. У периоду од 22. новембра 2011. године до 30. децембра 2016. 

године радила је као судијски помоћник у Основном суду у Нишу. Почев од 31. децембра 

2016. године ради  као судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу. За остварене 

резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  На 

тесту је имала 49 поена и добила је оцену 5 на тесту и петицу на задатку, што као коначну 

оцену са испита чини оцена 5. 

Девети предлог Комисије је Иван Милојић, судијски помоћник Привредног суда у 

Зајечару. Иван Милојић је рођен 1984. године.  Правни факултет је завршио 2010. године, 

а  правосудни испит је положио 2014. године. Након завршеног факултета, у периоду од 3. 

новембра 2010. године до 4. јула 2012. године, радио је у Основном суду у Зајечару, у 

Судској јединици у Књажевцу као судијски приправник волонтер, а потом је у истом суду 

почев од 5. јула 2012. године засновао радни однос на одређено време као судијски 

приправник. У Основном суду у Књажевцу наставио је приправнички стаж почев од 1. 

јануара 2014. године, где је након положеног правосудног испита наставио са радом у 

својству приправника са положеним правосудним испитом све до 30. јуна 2015. године. 

Почев од 1. јула 2015. године, Иван Милојић преузет је у радни однос од стране 

Привредног суда у Зајечару, где се и сада налази. Добио је позитивно мишљење колектива 

из кога потиче.  За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”.  На тесту има свих 50 поена, петицу на задатку што као коначну 

оцену са испита чини оцена 5. 

Десети предлог Комисије је Јелена Миленковић Вуковић, судијски помоћник 

Основног суда у Нишу. Јелена Миленковић Вуковић је рођена 1983. године. Правни 

факултет је завршила 2007. године, а правосудни испит је положила 2010. године. 

Приправнички стаж је започела 2008. године у Општинском суду у Нишу као судијски 

приправник – волонтер, да би почев од 1. априла 2009. године у истом суду засновала 

радни однос на одређено време на радном месту судијског приправника. Приправнички 

стаж је од 1. јануара 2010. године наставила у Основном суду у Нишу, све до 30. 

септембра 2010. године. У истом суду, почев од 9. новембра 2010. године, засновала је 

радни однос на радном месту судијског помоћника судске управе на пословима 

разматрања притужби и предстваки странака. Почев од 10. новембра 2016. године 

распоређена је на радно место секретара суда Основног суда у Нишу. Од свог колектива је 
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добила јединствено позитивно мишљење, као и од стране Вишег суда у Нишу. За 

остварене резултате рада у 2015. и 2016. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, 

док је за 2017. годину неоцењена због породиљског одсуства. На тесту је добила 48 поена 

што чини петицу са теста и добила је петицу на задатку, што је збирна оцена са испита 

оцена 5. 

Једанаест предлог Комисије је Ива Поповић Кнежвеић, судијски помоћник Вишег суда 

у Нишу. Ива Поповић Кнежевић je рођена 1986. године у Нишу. Правни факултет је 

завршила 2007. године, за период студирања од 6 са просечном оценом студирања 9,42. 

Правосудни испит је положила 2014. године. Приправнички стаж обавила је у периоду од 

23. марта 2012. године до 1. септембра 2014. године у Вишем суду у Нишу као судијски 

приправник – волонтер.  У истом суду, почев од 1. октобра 2014. године засновала је 

радни однос на радном месту судијског помоћника. Добила је јединствено позитивно 

мишљење суда из кога потиче као и из Апелационог суда у Нишу. За остварене резултате 

рада у 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док је за 2015. 

годину остала неоцењена због радног односа на одређено време. Добила је свих 50 поена 

на тесту и петицу, и петицу на задатку, што збирно чини оцену пет са испита. 

Дванаести предлог Комисије је Тијана Цуцкић, помоћник Војног правобраниоца. 

Тијана Цуцкић je рођена 1978. године. Правни факултет је завршила 2003. године. 

Правосудни испит је положила 2007. године. Приправнички стаж обавила је у 

Министраству одбране, Дирекцији за имовинско правне послове, Одељење у Нишу, на 

пословима из надлежности Војног правобранилаштва. Након положеног правосудног 

испита, засновала је радни однос на неодређено време у напред поменутом органу, најпре 

на месту самосталног референта у периоду од 2007. године до 2009. године, затим у 

периоду од 2010. до 2015. године на месту заступника Министрства одбране, а од 2015. 

године на месту помоћника Војног правобраниоца. Добила је позитивно мишљење 

институције из које долази. На тесту је добила 48 поена што је петица на тесту, петицу на 

задатку, што у збиру даје оцену са испита 5.  

 

 

Тринаести предлог Комисије је Немања Јовановић, судијски помоћник Основног суда 

у Нишу. Немања Јовановић је рођен 20. 1984. године. Правни факултет је завршио  2010. 

године, а правосудни испит је положио 2014. године. Приправнички стаж је започео као 

приправник волонтер од 1. фебруара до 6. маја 2012. године у Вишем суду у Прокупљу, а 

затим је засновао радни однос на одређено време од 7. маја 2012. године на радном месту 

судијског приправника у Основном суду у Нишу. Након положеног правосудног испита 

наставио је са радом у Основном суду у Нишу као судијски помоћник. Добио је 

једногласно позитивно мишљење суда из кога потиче, као из Вишег суда у Нишу, а које је 

мишљење подржао апелациони суд. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години 

оцењен је оценом „нарочито се истиче”, док је за 2015. годину неоцењен због рада на 

одређено време. 

На тесту је имао 49 поена што чини петицу са теста, на задатку је добио пет, што као 

коначну оцену са испита чини оцена 5.  

 Четрнаести предлог Комисије је Дијана Перић, корисник почетне обуке на 

Правосудној академији. Дијана Перић је рођена 1986. године. Правни факултет је 

завршила  2009. године, за период студирања од 4 године са просечном оценом студирања 

9,35. Правосудни испит је положила 2012. године. У периоду од фебруара до децембра 

2010. године радила је као приправник волонтер у Основном суду у Панчеву, а затим је 

засновала радни однос као секретар на Стоматолошком факултету у Панчеву. Радни однос 

у Вишем суду у Београду засновала је као приправник у јануару 2012. године, где је након 
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положеног правосудног испита 20. децембра 2012. године наставила са радом као судијски 

приправник са положеним правосудним испитом све до октобра 2013. године када је у 

истом суду засновала радни однос на радном месту судијског помоћника.  Почев од 1. 

фебруара 2015. године је  корисник почетне обука на Правосудној академији у Београду. 

Дана 6. јула 2017. године успешно је положила завршни испит на Правосудној академији 

са највишом оценом 5. Добила је позитивно мишљење Правосудне академије. 

 Следећи предлог Комисије је Марија Марковић, судијски помоћник Основног суда 

у Нишу. Марија Марковић је рођена 1981. године. Правни факултет је завршила 2007. 

године,  а правосудни испит је положила 1. октобра 2010. године. Приправнички стаж 

обавила је у Општинском суду у Нишу, где је била волонтер приправник у периоду од 

фебруара 2008. године до 1. априла 2009. године, када је засновала радни однос као 

судијски приправник, с тим да је од положеног правосудног испита радила као 

приправник са положеним правосудним испитом до 7. новембра 2011. године. Почев од 8. 

новембра 2011. године засновала је радни однос у Основном суду у Нишу на радном 

месту судијског помоћника. За остварене резултате рада у 2015. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”, док је за 2016. годину и 2017. годину неоцењена услед породиљског 

одсуства. Добила је јединствено позитивно мишљење суда из кога потиче као и од Вишег 

суда у Нишу. На тесту је добила 48 поена и оцену пет, на задатку је добила 5, што коначну 

оцену са испита чини оцена 5.  

 Следећи предлог Комисије је Јелена Николић Стошић, судиијски помоћник у 

Основном суду у Нишу. Јелена Николић Стошић је рођена 1982. године.  Правни факултет 

је завршила 2007. године а правосудни испит је положила 2010. године. У периоду од 15. 

јуна 2007. године до 5. марта 2010. године радила је као адвокатски приправник. Дана 22. 

марта 2010. године засновала је радни однос на одређено време на радном месту судијског 

помоћника у Основном суду у Нишу, где се и сада налази. Добила је позитивно мишљење 

суда из кога потича ко и од непосредно вишег суда.  За остварене резултате рада у 2015. и 

2016. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док је за 2017. годину неоцењена 

због породиљског одсуства. На тесту је добила 49 поена и петицуна тесту, на задатку је 

добила петицу, а што све укупно чини коначну оцену са испита оцену 5. 

Следећи предлог је Валентина Станковић, корисник почетне обуке на Правосудној 

академији. Валентина Станковић је рођена 1983. године. Правни факултет је заваршила  

2009. године, правосудни испит је положила 2014. године. Од 2012. до 2015. године 

радила је у Основном Нишу као судијски приправник а од 2015. године је корисник 

почегне обуке на Правосудној академији. Завршни испит на Правосудној академији је 

успешно положила дана 06.07.2017. године. Добила је позитивно мишљење Правосудне 

академије.   

 Чланови Савета су једногласно сагласни да се уместо 12 кандидата предложе 17 

кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор судија за Основни суд у Нишу, 

ово стога што је након расписивања огласа дошло до повећаног обима посла у Основном 

суду у Нишу, те имајући у виду да према Одлуци о броју судија у судовима има 19 

судијских слободних места у овом суду. 

 

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

Величковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Нишу. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу   Ане 

Величковић, корисника почетне обуке на Правосудној академији Народној 

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

 

 

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

Антић Милановић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу предложи Народној 

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

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Сање Антић 

Милановић, судијског помоћника Апелационог суда у Нишу Народној 

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

 

 

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

Радмила Крстић, судијски помоћник Вишег суда у Нишу предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Нишу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу  Радмиле Крстић, 

судијског помоћника Вишег суда у Нишу Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Нишу. 

 

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

Лазаревић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Нишу. 

 

 

 

 

 

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

Лазаревић, судијског помоћника Апелационог суда у Нишу Народној 

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

 

 

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

Ракоњац Владимир, судијски помоћник Основног суда у Нишу предложи Народној 

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

 

 

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

Владимира, судијског помоћника Основног суда у Ннишу Народној 

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

Слађана Љубеновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу предложи Народној 

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

 

 

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

Љубеновић, судиијског помоћника Апелационог суда у Нишу Народној 

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

 

 

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

Николина Маринковић, судијски помоћник Основног суда у Нишу предложи Народној 

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

 

 

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

Маринковић судијског помоћника Основног суда у Нишу Народној 

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

 

 

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

Д. Младеновић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу предложи Народној 

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

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Иване Д. 

Младеновић, судијског помоћника Апелационог суда у Нишу Народној 

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

 

 

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

Јелена Миленковић Вуковић, судијски помоћник Основног суда у Нишу предложи 

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

 

 

 

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

Миленковић Вуковић, судијског помоћника Основног суда у Нишу Народној 

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

 

 

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

Поповић Кнежевић, судијски помоћник Вишег суда у Нишу предложи Народној 

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

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу   Иве Поповић 

Кнежевић, судијског помоћника Вишег суда у Нишу Народној скупштини 

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

Марија Марковић, судијски помоћник Основног суда у Нишу предложи Народној 

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

 

 

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

Марковић, судијског помоћника Основног суда у Нишу Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Нишу. 

 

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

Јелена Николић Стошић, судијски помоћник Основног суда у Нишу предложи Народној 

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

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу  Јелене Николић 

Стошић, судијског помоћника Основног суда у Нишу Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Нишу. 

 

 

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

Немања Јовановић, судијски помоћник Основног суда у Нишу предложи Народној 

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

 

 

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

Јовановића, судијског помоћника Основног суда у Нишу Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Нишу. 

 

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

Дијана Перић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,  предложи Народној 

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

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу  Дијане Перић, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Нишу. 

 

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

Валентина Станковић, корисник почетне обуке на Правосудној академијиј, предложи 

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

 

 

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

Станковић, корисника почетне обуке на Правосудној академији Народној 

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

Милојић, судијски помоћник Привредног суда у Зајечару, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Нишу. 

 

 

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

Милојића, судијског помоћника Привредног суда у Зајечару Народној 

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

 

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

Тијана Цуцкић, помоћник Војног правобраниоца, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Нишу. 

 

 

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

помоћника Војног правобраниоца Народној скупштини Републике Србије за 

избор за судију Основног суда у Нишу. 

 

 

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

у Основном суду у Алексинцу, 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 Алексинцу објављен оглас за 

једно судијско место . 

 Предлог Комисије је Никола Насковић, судијски помоћник Апелационог суда у 

Нишу. Никола Насковић је рођен 1983. године и правосудни испит је положио 2013. 

године. Од 13.06.2014. до 12.09.2014. године радио је у Основном суду у Алексинцу у 

својству судијског сарадника, а почев од 15.12.2014. године ради у Апелационом суду у 

Нишу, као судијски сарадник, саветник на одређено време. Добио је позитивно мишљење 

колектива из кога потиче. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењен је 

оценом „ нарочито се истиче“, док у 2015. години није оцењен због с обзиром да је био у 

радном односу на одређено време. На тесту је добио 50 поена и на задатку је добио 5, што 

у збиру чини коначну оцену са испита оцену 5. 

    Председник Комисије је истакао да уколико не прође кандидат који је предложен 

Комисија предлаже кандидата Миру Павловић,  судијског помоћника Основног суда у 

Алексинцу. Мира Павловић је рођена 1975.године. Правни факултет је завршила 2003. 

године, а правосудни испит је положила 2010. године. Након положеног правосудног 

испита, 22. марта 2010. године засновала је радни однос на одређено време у Основном 

суду у Нишу као судијски сарадник. Од 1. јануара 2014. године, ради  у Основном суду у 

Алексинцу на неодређено време, на радном месту вишег судијског сарадника. За 

остварене резултате рада у 2015., 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”.  Добила је 50 поена на тесту и оцену пет, и на задатку је добила оцену 5, што је 

збирна оцена са истпита оцена 5. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се  

Никола Насковић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу предложи Народној 

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

 

 Поводом овог предлога није донета одлука с обзиром да није постојала већина 

гласова чланова Савета. 

 

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

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

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

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

 

  

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

Павловић, судијски помоћник Основног суда у Алексинцу, предложи Народној 

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

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Мире Павловић, 

судијског помоћника Основног суда у Алексинцу  Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Алексинцу. 

 

 

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

у Основном суду у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

 Судија Иван Јовичић је навео да је за Основни суд у Крагујевцу расписан оглас за 

десет судијских места. Први предлог Комисије је Биљана Божовић, судијски помоћник у 

Апелационом суду у Крагуејвцу. Биљана Божовић je рођена 1980. године. Правни 

факултет је јавршила  2008. године, а правосудни испит је положила 2011. године. 

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Крагујевцу од 7. октобра 2009. 

године до 6. априла 2011. године. Након положеног правосудног испита од 1. новембра 

2011. године засновала је радни однос на одређено време у Апелационом суду у 

Крагујевцу, као судијски помоћник, у звању саветник, где се и данас налази. Добила је 

позитивно мишљење колектива из кога потиче и то 12 издвојених гласова. За остварене 

резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.   На 

тесту је добила свих 50 поена, петицу на задатку и коначну оцену са испита 5. 

 Други предлог Комисије је Јелена Дамљановић, судијски помоћник у Основном суду у 

Крагујевцу. Јелена Дамљановић је рођена 1979. године. Правни факултет је завршила 

2005. године, а правосудни испит је положила 2009. године. Приправнички стаж обавила 

је у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 1. јуна 2007. године до полагања 

правосудног испита. Од 1. фебруара 2010. године, засновала је радни однос у Основном 

суду у Крагујевцу, на радном месту судијски помоћник где и данас ради на радном месту 

секретара Основног суда у Крагујевцу. Добила је позитивно мишљење суда из кога потиче 

и то убедљиво највише гласова 22. Виши суд у Крагујевцу је подржао мишљење матичног 

суда. За остварене резултате рада у 2015., 2016. и 2017. години оцењена је оценом 
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„нарочито се истиче”.   На тесту је имала 50 поена и петицу, на задатку је добила петицу, и 

збирну оцену са испита 5. 

 Трећи предлог Комисије је Драган Јовановић, судијски помоћник Основног суда у 

Крагујевцу.  Драган Јовановић je рођен 1982. године. Правни факултет је завршио  2007. 

године, за период студирања 5 година и 5 месеци са просечном оценом студирања 8,48. 

Правосудни испит је положио 2012. године.  Након завршеног факултета најпре је радио у 

Националној служби за запошљавање-Филијала Крагујевац у периоду од 2007. до 2009. 

године, на пословима саветника за запошљавање. Од 2. јула 2010. године до 7. октобра 

2010. године, био је у радном односу у Основној школи ,,Радоје Домановић”, на правним 

пословима. Приправнички стаж обавио је у Основном суду у Крагујевцу од 15.октобра 

2011. године до 2. јула 2012. године. Након положеног правосудног испита, од 15. јула 

2012. године засновао је радни однос у Основном суду у Крагујевцу, на радном месту 

судијски сарадник где и данас ради. Добио је позитивно мишљење свог колектива и то 16 

гласова, а Виши суд у Крагујевцу је подржао позитивно мишљење матичног суда. За 

остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се 

истиче”.  На тесту је остварио максималних 50 поена и петицу, на задатку је добио петицу, 

и збирну оцену са испита 5. 

         Четврти предлог Комисије је Мила Лазић, судијски помоћник Апелационог суда у 

Крагујевцу. Мила Лазић je рођена 1982. године. Правни факултет је завршила 2010. 

године, а  правосудни испит је положила 2013. године.  Приправнички стаж обавила је у 

Вишем суду у Крагујевцу у периоду од 19.марта 2012. године до 1. марта 2013. године, у 

својству приправника-волентара. Од 1. октобра 2014. године, засновала је радни однос у 

Апелационом суду у Крагујевцу на одређено време, као судијски помоћник. За остварене 

резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док за 

2015. годину није оцењена имајући у виду да је била у радном односу на одређено време. 

На тесту је добила 50 поена, петицу на тесту и на задатку петицу, што у збиру чини оцену 

5 са испита.  

 Пети предлог Комисије је Марија Лекић, судијски помоћник Апелационог суда у 

Крагујевцу. Марија Лекић je 1974. године. Правни факултет је завршила  2003. године, а 

правосудни испит је положила 2009. године. Приправнички стаж обавила је у Окружном 

суду у Крагујевцу у периоду од 1. децембра 2003. године до 1. децембра 2006. године. 

Након положеног правосудног испита,  од 15. септембра 2009. године до 15. децембра 

2009. године засновала је радни однос на одређено време у Окружном суду у Крагујевцу у 

својству судијског помоћника а  25. јануара 2010. године, ради  у Апелационом суду у 

Крагујевцу на одређено време, као судијски помоћник. Добила је позитивно мишљење 

суда из кога потиче, 9 гласова. За остварене резултате рада у 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. и 2016. годину није оцењена јер се налазила на 

породиљском одсуству. На тесту је имала максималних 50 поена и петицу на задатку. 

        Шести предлог Комисије је Ивана Лековић Блажевић, судијски помоћник Вишег суда 

у Крагујевцу. Ивана Лековић Блажевић је рођена 1985. године. Правни факултет је 

завршила 2010. године, а  правосудни испит је положила 2014. године.  Након положеног 

правосудног испита, у периоду од 17. априла 2014. године до 26. маја 2014. године, 

обављала је самосталну адвокатску делатност при Адвокатској комори у Крагујевцу. Дана 

27. маја 2014. године, засновала је радни однос у Основном суду у Крагујевцу, на 

одређено време на радном месту судијског помоћника. Од 1. марта 2017. године, 

засновала је  радни однос на одређено време  у Вишем суду у Крагујевцу, на радном месту 

вишег судијског помоћника-самосталног саветника, За остварене резултате рада у 2016. и 

2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. годину није оцењена 

јер се налазила у радном односу на одређено време.  Добила је позитивно мишљење суда 
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из кога потиче, 7 гласова, а Апелациони суд у Крагујевцу је подржао позитивно мишљење 

матичног суда. На тесту је добила 50 поена и петицу на задатку. 

Седми предлог Комисије је кандидат Марија Милосављевић, судијски помоћник 

Вишег суда у Крагујевцу. Марија Милосављевић је рођена 1978. године. Правни факултет 

је завршила 2005. године, а правосудни испит је положила 2008. године. Добила је 

позитивно мишљење суда из кога потиче, 9 гласова, које мишљење подржава Апелациони 

суд у Крагујевцу.  Није оцењивана у 2015., 2016., и 2017. години, због породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета.   

Добила је 50 поена на тесту и на задатку петицу, што као коначну оцену са испита чини 

оцену 5.  

 Осми предлог Комисије је Јелена Павловић, судијски помоћник  Апелационог суда 

у Крагујевцу.  Јелена Павловић је рођена 1979. године. Правни факултет је завршила 2006. 

године, а правосудни испит је положила 2009. године.  Приправнички стаж обавила је у 

Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 5. новембра 2007. године до 9. октобра 2008. 

године. Од 10. марта 2010. године засновала је радни однос у Апелационом суду у 

Крагујевцу, на радном месту судијски помоћник.  Добила је позитивно мишљење 

колектива, 12 гласова. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”.  Добила је 50 поена на тесту и петицу, на задатку је добила 

петицу, што коначну оцену са испита чини оцена 5. 

        Девети предлог Комисије је Ана Вељпвић Стошић, судијски помоћник Вишег суда 

у Крагујевцу. Ана Вељовић Стошић је рођена 1982. године. Правни факултет је завршила  

2008. године, а правосудни испит је положила 2011. године. Приправнички стаж обавила 

је у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 25. децембра 2009. године до 12. маја 

2010. године. Након положеног правосудног испита, од 5. априла 2011. године засновала 

је радни однос у Вишем суду у Крагујевцу, на радном месту судијски сарадник где се и 

сада налази. Добила је позитивно мишљење свог колектива и 5 гласова, које мишљење је 

подржао Апелациони суд у Крагујевцу. За остварене резултате рада у 2015. и 2016. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док у 2017. години није оцењена због 

породиљског одсуства. Свих 50 поена је имала на тесту и петицу на тесту, петицу на 

задатку и коначну оцену са испита оцену 5.  

          Десети предлог Комисије је  Светлана Симовић, судијски помоћник Вишег суда у 

Крагујевцу.  Светлана Симовић је 1975. године. Правни факултет је завршила  2007. 

године, а правосудни испит је положила  26. фебруара 2010. године.   Приправнички стаж 

обавила је у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 7. септембра 2007. године до 7. 

септембра 2009. године. Након положеног правосудног испита, 23. марта 2010. године 

засновала је радни однос у Вишем суду у Крагујевцу на радном месту судијски помоћник 

на неодређено време,где и сада ради на радном месту секретара Вишег суда у Крагујевцу. 

Добила је позитивно мишљење суда из кога потиче, 10 гласова, а Апелациони суд у 

Крагујевцу подржао је позитивно мишљење матичног суда. За остварене резултате рада у 

2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.    На тесту је добила 

свих 50 поена и петицу на тесту, на задатку је добила петицу. 

 Једанаести предлог Комисије је Марија Чампаревић, судијски помоћник 

Апелационог суда у Крагујевцу. Марија Чампаревић је рођена 1978. године. Правни 

факултет је завршила  2002. године, а правосудни испит је положила 2005. године.  

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Крагујевцу а од 1. јануара 2010. 

године, ради  у Апелацином суду у Крагујевцу као виши судијски сарадник, на радном 

месту секретар суда. Од свог колетива добила је позитивно мишљење и 19 гласова. За 

остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, 
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док у 2015. години није оцењена због породиљског одсуства. На тесту је добила 50 поена 

и на задатку петицу, што као коначну оцену са испита чини оцена 5. 

     Дванаести предлог Комисије је Неда Булатовић, секретар Регионалне лекарске комере 

за ценралну и западну Србију. Неда Булатовић је рођена 1982. године. Правни факултет је 

завршила 2006. годинеа правосудни испит је положила 2009. године.  Након завршених 

студија, од септембра 2007. до децембра 2007. године волонтирала је у Општинском суду 

у Крагујевцу. Од децембра 2007. године до децембра 2009. године, била је адвокатски 

приправник при АК Крагујевац. Од фебруара 2010. године до августа 2012.године, била је 

у радном односу у Вишем суду у Крагујевцу на радном месту судијски помоћник. Од 

августа 2012. године, засновала је радни однос на месту Секретара првостепеног Суда 

части и Комисије за посредовање у оквиру Регионалне лекарске коморе за централну и 

западну Србију. Добила је позитивно мишљење институције из које долази. На тесту је 

имала 49 поена и петицу на задатку. 

 Тринаести предлог Комисије је Владимир Илић, судијски помоћник Основног суда 

у Крагујевцу. Илић Владимир је рођен 1982. године. Правни факултет је завршио 2008. 

године, а правосудни испит је положио 2010. године. У основном суду у Крагујевцу је 

засновао радни однос 2010. године, где се и сада налази. Добио је позитивно мишљење из 

суда из кога потиче, 19 гласова, Виши суд у Крагјевцу је подржао мишљење матичног 

суда. За остварене резултате рада за 2015., 2016 и 2017. годинину оцењен је оценом „ 

нарочито се истиче“. На тесту је добио 50 поена и петицу на задатку, што је коначна оцена 

са испита оцена 5. 

 Четрнаести предлог Комисије је Соња Несторовић, судијски помоћник  

Апелационог суда у Крагујевцу. Соња Несторовић  је рођена 1977.године. Правни 

факултет је завршила 2004. године, а правосудни испит је положила 2010. године. Била је 

приправник у Општинском суду у Крагујевцу у периоду од 1. јуна 2007. године до 31. 

јануара 2008. године. Након положеног правосудног испита, 6. септембра 2010. године, 

засновала је радни однос у Апелационом суду у Крагујевцу, као судијски сарадник, где се 

и сада налази. Добила је позитивно мишљење суда из кога потиче, 17 гласова. За 

остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, 

док у 2015. години није оцењена због породиљског одсуства. На тесту је добила 50 поена 

и на задатку 5, што у збиру даје оцену 5 са испита. 

 Петнаести предлог Комисије је Ивана Поњавић Сердар, судијски помоћник 

Апелационог суда у Крагујевцу. Ивана Поњавић Сердар је рођена 1983. године. Праввни 

факултет је завршила 2008. године а правосудни испит је положила 2012. године. Након 

положеног правосудног испита, 1. августа 2012. године засновала је радни однос у 

Апелационом суду у Крагујевцу, на радном месту судијски сарадник у звању саветник. 

Добила је позитивно мишљење из суда из кога потиче, 9 гласова. За остварене резултате 

рада у 2015. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док у 2016. години 

није оцењена због породиљског одсуства. На испиту је добила оцену 5. 

        

 Чланови Високог савета судства једногласно су сагласни да се уместо 10 кандидата 

предложе 15 кандидата Народној скупштини Републике Србије  за избор за судију 

Основног суда у Крагујевцу, с озбиром да је након расписаног огласа дошло до повећаног 

обима посла у том суду, а да према Одлуци о броју судија у судовима, има 15 упражњених 

судијских места у Основном суду у Крагујевцу. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета отворио је дискусију поводом ове тачке 

дневног реда.  
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Након добијене речи члан Комисије Високог савета судства, судија Славица 

Милошевић Газивода је навела да је кандидат Јелица Марашевић, судијски помоћник 

Апелационог суда у Крагујевцу одличан кандидат те овог кандидата предлаже за избор за 

судију Основног суда у Крагујевцу. Истакла је да је Јелица Марашевић  рођена 1979. 

године а да  је правосудни испит је положила 2009. године. 2010. године засновала је 

радни однос у Апелационом суду у Крагујевцу, на радном месту судијски сарадник. За 

остварене резултате рада у 2015., 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче“. Добила је позитивно мишљење суда из кога потиче и на испиту је добила оцену 

5. 

 

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

Биљана Божовић, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу, предложи Народној 

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

 

 

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

Божовић, судијског помоћника Апелационог суда у Крагујевцу Народној 

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

 

 

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

Јелена Дамљановић, судијски помоћник Основног суда у Крагујевцу предложи Народној 

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

 

 

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

Дамљановић, судијског помоћника Основног суда у Крагујевцу Народној 

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

 

 

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

Драган Јовановић, судијски помоћник Основног суда у Крагујевцу  предложи Народној 

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

 

 

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

Јовановића, судијског помоћника Основног суда у Крагујевцу  Народној 

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

 

 

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

Лзић, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крагујевцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу  Миле Лазић, 

судијског помоћника Апелационог суда у Крагујевцу Народној скупштини 

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

Лекић, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крагујевцу. 

 

 

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

судијског помоћника Апелационог суда у Крагујевцу Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крагујевцу. 

 

 

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

Лековић Блажевић, судијски помоћник Вишег суда у Крагујевцу предложи Народној 

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

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Иване Лековић 

Блажевић, судијског помоћника Вишег суда у Крагујевцу Народној 

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

 

 

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

Марија Милосављевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу,предложи 

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

 

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

Милосављевић, судијског помоћника Вишег суда у Крагујевцу Народној 

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

 

 

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

Павловић, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу, предложи Народној 

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

 

 

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

Павловић, судијског помоћника Апелационог суда у Крагујевцу Народној 

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

 

 

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

Вељовић Стошић, судијски помоћник Вишег суда у Крагујевцу, предложи Народној 

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

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Ане Вељовић 

Стошић, судијског помоћника Вишег суда у Крагујевцу, Народној скупштини 

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

Светлана Симовић, судијски помоћник Вишег суда у Крагујевцу, предложи Народној 

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

 

 

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

Симовић, судијског помоћника Вишег суда у Крагујевцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крагујевцу. 

 

 

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

Чампаревић судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу, предложи Народној 

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

 

 

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

Чампаревић судијског помоћника Апелационог суда у Крагујевцу, Народној 

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

 

 

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

Булатовић, секретар Регионалне лекарске коморе за централну и западну Србију, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Крагујеавцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Неде Булатовић, 

секретара Регионалне лекарске коморе за централну и западну Србију, 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Крагујевцу. 

 

 

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

Марашевић, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу, предложи Народној 

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

 

 

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

Марашевић, судијског помоћника Апелационог суда у Крагујевцу, Народној 

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

 

 

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

Несторовић, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Крагујеавцу. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' донео одлуку о предлогу  Соње 

Несторовић, судијског помоћника Апелационог суда у Крагујевцу, Народној 

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

 

 

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

Поњавић Сердар, судијски помоћник Основног суда у Крагујевцу, предложи Народној 

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

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу  Иване Поњавић 

Сердар, судијског помоћника Основног  суда у Крагујевцу, Народној 

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

 

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

у Основном суду у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

 Судија Иван Јовичић је навео да је за Основни суд у Смедереву расписан оглас за 

четири судисјка места. 

 Први предлог Комисије је Дејан Адамовић, судисјки помоћник Трећег основног 

суда у Београду. Дејан Адамовић је рођен 1978. године. Правни факултет је завршио 2003. 

године, а  правосудни испит је положио 2009. године. Од 16. фебруара 2005. године до 14. 

јануара 2007. године радио је у Општинској управи Смедерево. Од 15. јануара 2007. 

године до 15. јануара 2010. године радио је у Окружном суду у Смедереву као судијски 

приправник. Од 16 јануара до 2. јула 2010. године радио је у Вишем суду у Смедереву на 

радном месту судијског помоћника. Од 1. јануара 2014. године ради у Трећем основном 

суду у Београду на радном месту судијског помоћника. Добио је позитивно мишљење 

Трећего основног суда у Београду.  За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. На тесту је добио 49 поена и петицу на 

задатку, што укупно чини оцену 5 са испита. 

       Други предлог Комисије је Јелисавета Божић, судијски помоћник Основног суда у 

Смедереву. Јелисавета Божић је рођена 1973. године. Правни факултет је завршила 2005. 

године, а правосудни испит је положиола 2010. године. Након положеног правосудног 

испита засновала је радни однос у Основном суду у Смедереву где и сада ради , на радном 

месту судијског помоћника, у звању вишег судијског сарадника. Добила је позитивно 

мишљење суда из кога потиче. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”.   Добила је 48 поена и петицу на задатку, што 

укупно чини оцену 5 са испита. 

 Трећи предлог Комисије је Ивана Ђорђевић, судијски помоћник у Вишем суду у 

Смедереву. Ивана Ђорђевић је рођена 1983. године. Правни факултет је завршила 2007. 

године, а правосудни испит је положила 2010. године. У периоду од 28. јануара 2008. 

године до 28. јануара 2010. године,  обављала је послове судијског приправника у 

Окружном, сада Вишем суду у Смедереву где се и сада налази у звању вишег судијског 

сарадника. 
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За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. На тесту је добила 50 поена и петицуна задатку, што укупно чини оцену 5 са 

испита. 

 Четврти предлог Комисије је Милан Тодоровић, судијски помоћник Вишег суда у 

Смедереву. Милан Тодоровић је рођен 1986. године. Правни факултет је завршио  2010. 

године, а правосудни испит је положио 2012. године. Након дипломирања радио је као 

приправник-волонтер у Вишем суду у Смедереву, где се и сада налази у својству 

судисјког помоћника. Добио је општ позитивно мишљење суда из кога потиче, 

апелациони суд му је дао један глас. Добио је 49 поена на тесту и петицу на задатку, што 

укупно чини оцену са испита 5.  

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију.  

 

 Након добијене речи члан Комисије судија Славица Милошевић Газивода, је 

истакла да је по њој најбољи кандидат Бојан Лалић, судисјки помоћник Основног суда у 

Смедереву,  те њега предлаже за избор. Бојан Лалић је завршио правни факултет за период 

студирања од 5 година, са просеком студирања 8,97. Правосудни испит је положио 2010. 

године. На тесту је добио 50 бодова и петицу на задатку.  

 

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

Адамовић Дејан судијски помоћник Трећег основног суда у Београду,  предложи Народној 

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

 

 

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

Адамовића, судисјког помоћника Трећег основног суда у Београду Народној 

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

 

 

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

Јелисавета Божић, судијски помоћник Основног суда у Смедереву, предложи Народној 

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

 

 

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

Божић, судијског помоћника Основног суда у Смедереву  Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Смедереву. 

 

 

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

Ђорђевић, судијски помоћник Вишег суда у Смедереву, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Смедереву. 

 

 

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

Ђорђевић, судијског помоћника Вишег суда у Смедереву Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Смедереву. 
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ЗА: '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''' 

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

 

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

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

 

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

Милан Тодоровић, судијски помоћник Вишег суда у Смедереву, предложи Народној 

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

 

 

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

Тодоровића, судијског помоћника Вишег суда у Смедереву Народној 

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

 

 

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

у Основном суду у Великој Плани, 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 Великој Плани расписан оглас 

за једно судијско место. Предлог Комисије је Ненад Живојиновић, судијски помоћник 

Апелационог суда у Крагујевцу.  Ненад Живојиновић је рођен 1976. године. Правни 

факултет је заврштио 2006. године, а правосудни испит је положио 21. децембра 2010. 

године. У периоду од 2007. године до 2010. године обављао је послове судијског 

приправника у Општинском суду у Баточини. Од 14. марта 2011. године заснива радни 

однос у Апелационом суду у Крагујевцу, на радном месту судијског  помоћника, у звању 

судијског сарадника, где и сада ради у звању вишег судијског сарадника. Од Апелационог 

суда у Крагујевцу је добио позитивно мишљење о 14 гласова. За остварене резултате рада 

у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Добио је 48 поена на 

тесту и на задатку је добио 5, што збирно чини оцену са испита оцену 5. 

Судија Иван Јовичић је навео да уколико Високи савет судства одлучи да се Народној 

скупштини предложе уместо једног два кандидата, у том случају Комисија предлаже 

Марију Крстић Живановић, саветника Уставног суда Србије. Марија Крстић Живановић је 

рођенa 1987. године. Правни факултет је завршила  2010. године, за период од 3 године и 8 

месеци, са просечном оценом студирања 9,75. Правосудни испит је положила 2013. 

године. Након дипломирања радила је као судијски приправник у Основном суду у 

Смедереву, у периоду од 2011. године до 2013. године. Након положеног правосудног 

испита, од 2013. године заснива радни однос у Уставном суду Србије, на радном месту 

млађег саветника, где и сада раду у звању  саветника. За остварене резултате рада у 2015, 

2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Добила је позитивно 

мишљење Уставног суда Републике Србије. На тесту је добила 50  поена и петицу на 

задатку, што у збиру чини оцену пет са испита. 
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 Чланови Високог савета судства једноглано су сагласни да се уместо једног кандидата 

предложе два кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор за судију 

Основног суда у Великој Плани, с обзиром да од оглашавања огласа за избор судија за 

Основни суд у Великој Плани је повећан обим посла у том суду, те да према Одлуци о 

броју судија у судовима у Основном суду у Велилкој Плани има два слободна судијска 

места. 

 

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

Живојиновић, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу,предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Великој Плани. 

 

 

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

Живојиновића, судијског помоћника Апелационог суда у Крагујевцу                

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Великој Плани. 

 

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

Марија Крстић Живановић, саветник Уставног суда Србије, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Великој Плани. 

 

 

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

Живановић, саветника  Уставног суда Србије Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Великој Плани. 

 

 

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

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

14/18  од 23.02.2018. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

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

једно судијско место. Предлог Комисије је Огњен Жеравчић, судијски помоћник Основног 

суда у Ваљеву. Огњен Жеравчић је 1976. године. Правни факултет је завршио 2001. 

године а правосудни испит је положио 2003. године. Након завршеног факултета запослио 

се као судијски приправник у Окружном суду у Ваљеву а од  2004. године ради у 

Општнском, сада Основном суду у Ваљеву на радном месту судијског помоћника, у звању 

судијског сарадника, где и сада ради у својству  вишег судијског сарадника. Добио је 

позитивно мишљење суда из кога потиче. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 

2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”.  Педесет поена је добио на тесту и 

петицу на задатку, што као завршну оцену са испита чини оцена 5.                  

Председник Комисије је навео да Комисија Савета жели да истакне још једног 

кандидата, а то је  Радоје Миловановић, судијски помоћник Основног суда у Ваљеву.  

Радоје Миловановић је 1980. годиште. Правосудни испит је положио 2007. године. Добио 

је позитивно мишљење свог колектива. За остварене резултате рада у 2015 2016. и 2017. 
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години оцењен је оценом „ нарочито се истиче“. Добио је петицу на задатку и петицу на 

тесту. 

 

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

Огњен Жеравчић, судијски помоћник Основног суда у Ваљеву, предложи Народној 

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

 

 

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

Жеравчића, судијског помоћника Основног суда у Ваљеву  Народној 

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

 

 

19. Разно: 

 

- Доношење одлука о измени Одлуке Високог савета судства о образовању  

Kомисије Апелационог суда у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Новом Пазару, Вишег 

суда у Пожаревцу, Вишег суда у Чачку и Вишег суда у Ужицу број: 119-05-

00151/2017-01 од 14.02.2017. године. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је председник Апелационог 

суда у Крагујевцу доставила Високом савету судства допис са предлогом да се измени 

одлука Високог савета судства о образовању Kомисије Апелационог суда у Крагујевцу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег 

суда у Новом Пазару, Вишег суда у Пожаревцу, Вишег суда у Чачку и Вишег суда у 

Ужицу број: 119-05-00151/2017-01 од 14.02.2017. године с обзиром да су наведеном 

одлуком као за заменика председника Комисије одређена Сузана Видановић која је 

преминула. Предложила је да се одлука измени тако што ће се за заменика председника 

Комисије именовати Злата Несторовић, судија Апелационог суда у Крагујевцу. 

 

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

 

О Д Л У К У  

 

 

Мења се  Одлуке Високог савета судства о образовању Kомисије Апелационог суда 

у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Вишег суда у Новом Пазару, Вишег суда у Пожаревцу, Вишег суда у Чачку и 

Вишег суда у Ужицу број: 119-05-00151/2017-01 од 14.02.2017. године 

 тако што се: 

 

- уместо Сузане Видановић, за заменика председника Комисије именује Злата 

Несторовић, судија Апелационог суда у Крагујевцу. 
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 Разматрање захтева за упућивање на студијско путовањe; 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Мири Стевић Капус, судији Управног суда, у 

Будимпешту, у периоду од 16. до 17. новембра 2018. године, ради учествовања на 

семинару за националне судије о праву конкуренције „Националне судије и изазови 

конкуренције у дигиталном добу”. 

 

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

 

О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Зорану Ганићу, судији Вишег суда у 

Београду, у Беч, у периоду од 19. до 22. новембра 2018. године, ради присуствовања 

другом тренингу, који се организује у оквиру Пројекта UNDOC/CEPOL „Изградња 

капацитета финансијских истрага у Југоисточној Европи.” 

 

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

 

             О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Весни Тодоровић, судији Привредног 

апелационог суда, у Женеву, у периоду од 7. до 9. новембра 2018. године, ради 

учествовања на у својству панелисте, на тему: „Специјализација судова и судства у 

области интелектуалне својине” на Форуму судија (WIPO Intellectal Property Judges 

Forum). 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' донео закључак да се обавесте све судије 

у Републици Србији  следећом: 

„ИНФОРМАЦИЈОМ О ПОСТУПКУ РЕДОВНОГ ВРЕДНОВАЊА РАДА СУДИЈА И 

ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА 

 

 Високи савет судства обавештава све судије у Републици Србији да је отпочео 

поступак редовног вредновања рада судија на сталној судијској функцији и председника 

судова. 
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 Вредновање се спроводи на основу чланова 32, 33, 34, 35. Закона о судијама 

применом 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) 

за период од 01.07.2015. године до 30.06.2018. године.  

 Вредновање ће спроводити Комисије Високог савета судства за спровођење 

поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника судова, чији списак 

објављујемо у прилогу. 

 У овој години биће вреднован рад судија на сталној судијској функцији, који се на 

тој функцији налазе дуже од три године.  Из поступка вредновања биће изузети:  

- судије које су у току 2018. године напредовале на вишу функцију; 

- судије за које је током 2018. године утврђена оцена у поступку ванредног 

вредновања;  

- које до 31.12.2019. године навршавају радни век; 

- председници судова који су навршили радни век и остали да раде до истека 

функције председника суда, којима функција истиче до 31.12.2019. године;  

- судије које због обављања неке друге дужности привремено не врше судијску 

функцију  

- изборни чланови Високог савета судства из реда судија. 

 Списак чланова надлежних комисија налази се на сајту Високог савета судства у 

рубрици „вредновање“. Надлежност комисија одређује се према рангу, врсти и седишту 

суда за који је судија изабран односно у који је премештен. Ове комисије су надлежне и за 

судије које су привремено упућене у неки други суд.  

 Судске управе основних, прекршајних и виших судова дужне су да надлежним 

комисијама доставе спискове судија који подлежу обавези вредновања. За судије 

апелационих судова, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, 

Управног суда и првостепених привредних судова, Високи савет судства је већ доставио 

спискове за вредновање, с тим што ће из истих бити изузете судије за које постоје разлози 

који су већ наведени.  

Судске управе су дужне да по налогу надлежне комисије припреме материјал за 

вредновање, сходно члану 33. и 34. Правилника, омогуће судији чији се рад вреднује да 

изврши увид у исти и евентуално стави примедбе, те након ажурирања материјала исти 

доставе надлежним комисијама.  

Комисије ће приликом спровођења поступка вредновања обавити разговор са 

судијама чији се рад вреднује и извршити вредновање по сваком од прописаних 

критеријума за цео период вредновања, а потом утврдити јединствену оцену рада за цео 

период вредновања.  

Судије чији је рад ванредно вреднован у овом периоду треба да доставе примерак  

одлуке, којом им је била утврђена коначна оцена рада, судским управама својих судова  

или надлежној комисији“.  

     Седница завршена у 19,20 часова 

               Записник саставила: 
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                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


