ПРЕДЛОГ

На основу члана 71. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08,
58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16
и 47/17),) и члана 201. Пословника Народне скупштине Републике Србије („Службени
гласник РС”, број 20/12 - пречишћени текст),

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној ________________
2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СУДА
I
Бира се за председника Привредног суда у Лесковцу, Веселинка Јеремић, судија
Привредног суда у Лесковцу.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Образложење
На основу члана 47, а у вези са чланом 80. став 1. Закона о судијама („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), Високи савет судства је у „Службеном гласнику РС”,
број 39/18 од 25. маја 2018. године и у дневном листу ,,Политика” од 22. маја 2018. године,
огласио избор председника за Привредни суд у Лесковцу.
На оглас за избор председника за Привредни суд у Лесковцу пријаве је поднело три
кандидата.
Високи савет судства је способност кандидата за руковођење и организацију
послова у суду утврдио на основу Правилника о критеријумима и мерилима за оцену
стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији
у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда
(„Службени гласник РС”, брoj 94/16).
На основу члана 11. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности,
оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или
виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Високи савет
судства, на седници одржаној 10. маја 2018. године, образовао је Комисију за избор
председника за Привредни суд у Лесковцу.
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У складу са одредбама члана 44. Правилника о критеријумима, мерилима,
поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова (,,Службени
гласник РС”, бр. 81/14, 142/14, 41/15 и 7/16), Високи савет судства је на седници одржаној
13. јула 2018. године, донео одлуку о ванредном вредновању кандидата који су поднели
пријаву за избор за председника Привредног суда у Лесковцу.
Комисија за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судије и
председника суда су вредновале рад кандидата за избор за председника суда и одлуке о
оценама доставили Комисији Високог савета судства за избор.
Комисија Високог савета судства за избор су вредновале способност кандидата за
руковођење и организацију послова у суду на основу програма рада и разговора са
кандидатом.
Чланови Комисије Високог савета судства за избор су у складу са чланом 14.
Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и
достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о
критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, вредновали програм рада
кандидата.
Чланови Комисије Високог савета судства за избор су у складу са чланом 15.
Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и
достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о
критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, обавили разговор са
кандидатима за председника суда и оценили одговоре кандидата на постављена питања.
Након тога чланови Комисије Високог савета судства у поступку предлагања кандидата за
председника суда су одредили завршну оцену и то на основу оцене програма рада и оцене
са разговора.
Комисија у поступку предлагања кандидата за председника за Привредни суд у
Лесковцу доставила је претходну листу кандидата за председника Привредног суда у
Лесковцу.
У складу са чланом 70. Закона о судијама и чланом 19. Правилника о
критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор
судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за
предлагање кандидата за председника суда, Високи савет судства је прибавио мишљење о
кандидатима од седнице свих судија суда за који се предлаже избор председника.
На основу члана 13. алинеја 4. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), а у вези са чланом 70. Закона о судијама,
Високи савет судства, на седници одржаној 11. децембра 2018. године, утврдио је Предлог
одлуке за избор председника суда и предложио Народној скупштини Републике Србије
избор Веселинке Јеремић, судије Привредног суда у Лесковцу, за председника
Привредног суда у Лесковцу.
Веселинка Јеремић је рођена 14. августа 1964. године у Липљану, АП Косово и
Метохија. Правни факултет Унивезитета у Приштина завршила је 8. октобра 1990. године.
Правосудни испит је положила 20. марта 1992. године у Београду.
Приправнички стаж је обавила у Окружном суду у Приштини у периоду од 10.
децембра 1990. године до 20. марта 1992. године. Након положеног правосудног испита
наставила је да ради у истом суду, на радном месту судијског помоћника. За судију
Трговинског суда у Приштини изабрана је 5. јуна 1996. године. Након НАТО агресије на
Републику Србију, принудно је расељена са Косова и Метохије, када је са породицом
нашла боравиште у Нишу, где и сада живи.
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За судију Привредног суда у Лесковцу изабрана је 3. децембра 2012. године. На
судијску функцију је ступила 13. децембра 2012. године. Поступа у парничној материји,
предметима стечаја, Ипв материји и поступку поводом захтева за заштиту законитости.
Учествовала је на јавној расправи о Нацрту закона о изменама Закона о стечају, на
обукама: „Извори и престанак облигација”, „Побијање правне радње стечајног дужника”,
„Промоција и оснаживање медијације у привредним судовима”, као и на великом броју
семинара и саветовања.
Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Лесковцу, Веселинка
Јеремић је добила позитивно мишљење за избор за председника Привредног суда у
Лесковцу.
Рад кандидата Веселинке Јеремић је Одлуком Комисије Привредног апелационог
суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника
Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног суда у
Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, Привредног суда у Суботици,
Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу, за
период од 1. јула 2015. године до 25. маја 2018. године, вреднован оценом „изузетно
успешно обавља судијску функцију”.
За кандидата Веселинку Јеремић Комисија Високог савета судства за избор је
утврдила завршну оцену 5 (просечна оцена програма рада и оцена са разговора). Након
тога, Комисија Високог савета судства је саставила претходну листу кандидата за
председника Привредног суда у Лесковцу, у којој су наведена имена кандидата, оцена
рада и завршна оцена и исту је доставила Високом савету судства.
Високи савет судства, на седници одржној 11. децембра 2018. године, донео је
одлуку да Веселинку Јеремић, судију Привредног суда у Лесковцу, предложи Народној
скупштини Републике Србије за кандидата за председника Привредног суда у Лесковцу.

