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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-19/2019-01 

Датум: 21.05.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ЧЕТРНАЕСТЕ  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 21. маја  2019. године 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни чланови Високог савета судства из 

реда судија 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, в.д  помоћника секретара Високог 

савета судства. 

  

           Седница Савета се тонски снима.   

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Четрнаесту 

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

 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

 

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

одржана 19.04.2019. године;  

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

Виши суд у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18  од 

26.12.2018. године; 

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

Виши суд у Шапцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18  од 

26.12.2018. године; 
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4. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија за 

Основни суд у Великом Градишту, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 103/18  од 26.12.2018. године; 

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

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

103/18  од 26.12.2018. године;  

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

Основни суд у Ивањици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18  

од 26.12.2018. године; 

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

Основни суд у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18  

од 26.12.2018. године; 

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

Основни суд у Крушевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18  

од 26.12.2018. године; 

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

Основни суд у Мионици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18  

од 26.12.2018. године; 

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

Основни суд у Рашки, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18  од 

26.12.2018. године; 

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

Привредни апелациони суд, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

13/19 од 28.02.2019. године; 

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

Привредни суд у Ужицу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18  

од 26.12.2018. године; 

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

Привредни суд у Зајечару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 11/19  

од 20.02.2019. године; 

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

Привредни суд у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

11/19  од 20.02.2019. године; 

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

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

број 8/19 од 08.02.2019. године; 

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

Прекршајни суд у Зајечару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 8/19 

од 08.02.2019. године; 

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

Прекршајни суд у Крушевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

8/19 од 08.02.2019. године; 

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

Прекршајни суд у Нишу који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 8/19 од 

08.02.2019. године; 

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

Прекршајни суд у Панчеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 8/19 

од 08.02.2019. године; 
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20. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија за 

Прекршајни суд у Пироту, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 8/19 

од 08.02.2019. године; 

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

Прекршајни суд у Руми, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 8/19 од 

08.02.2019. године; 

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

Прекршајни суд у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 8/19 од 

08.02.2019. године; 

23. Доношење одлуке по жалби судије изјављене против решења Дисциплинске 

комисије Високог савета судства број: 116-04-593/2018-05 од 22.02.2019. године; 

24. Доношење одлуке по  жалби судије и заступника судије изјављене против решења 

Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-532/2018-05 од 

22.02.2019. године; 

25. Доношење Правилника о изменама правилника о критеријумима, мерилима и 

поступку за оцењивање рада судијских помоћника; 

26. Доношење одлуке о спојивости других служби и послова са судијском функцијом; 

27.  Доношење одлуке о измени Одлуке о броју судија у судовима; 

28. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века: 

29. Доношење одлуке о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

30. Разно. 

 

 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  предложен дневни ред те су 

''''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Четрнаесту редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета предложио је да се измени редослед 

одлучивања по тачкама дневног реда, због обавеза појединих чланова Савета које данас 

имају, и да се на данашњој седници одлучи по тачкама дневног реда: 1, 23, 24, 25, 26, 28, 29 

и 30, те да се након тога седница прекине и одреди наставак седнице за четвртак 23.05.2019. 

године са почетком у 9,00 часова, када ће се одлучивати о преосталим тачкама дневног реда 

од 2-22 које се односе на избор судија и о тачки 27 дневног реда. 

 

 Чланови Савета су ''''''''''''''''''''''''''''' сагласини да се измени редослед одлучивања по 

тачкама дневног реда за Четрнаесту редовну седницу на начин како је предложено. 

 

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

је одржана 19.04.2019. године;  

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' усвојио записик са Тринаесте редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 19.04.2019. године. 
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23. Доношење одлуке по жалби судије изјављене против решења Дисциплинске 

комисије Високог савета судства број: 116-04-593/2018-05 од 22.02.2019. године; 

 

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

судији известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је Дисциплински тужилац Високог савета судства 

поднео Дисциплинској комисији Високог савета судства предлог за вођење дисциплинског 

поступка број: 116-04-00344/2017-03 од 13.12.2018. године, против ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' због дисциплинског прекршаја неоправдано 

одуговлачење поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама. Решењем 

Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-593/2018-05 од 22.02.2019. 

године, усвојен  је предлог за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског тужиоца 

Високог савета судства број: 116-04-00344/2017-03 од 13.12.2018. године, против ''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' због дисциплинског прекршаја 

из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама, те је судија оглашена одговорном и изречена 

јој је дисциплинска санкција умањење плате у износу од 50% за период од 1 (једне) године. 

На решење Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-593/2018-05 од 

22.02.2019. године, жалбу је  изјавила ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''', дана 22.03.2019. године.  

Судија Александар Пантић упознао је присутне чланове са садржином решења 

дисциплинске комисије, садржином изјављене жалбе и свим потребним чињеницама за 

доношење одлуке у овој правној ствари. 

 

Након већања, Драгомир Милојевић, председник Савета ставо је на гласање предлог да 

се одбије жалба ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' као 

неоснована и потврди решење Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-

04-593/2018-05 од 22.02.2019. године. 

 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

  

ОДБИЈА СЕ жалба ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' 

као неоснована и ПОТВРЂУЈЕ СЕ решење Дисциплинске комисије  Високог савета 

судства број:116-04-593/2018-05 од 22.02.2019. године. 

 

 

24. Доношење одлуке по  жалби судије и заступника судије изјављене против 

решења Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-532/2018-

05 од 22.02.2019. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је реч 

судији известиоцу Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је Дисциплински тужилац Високог савета судства 

поднео Дисциплинској комисији Високог савета судства предлог за вођење дисциплинског 

поступка број: 116-04-00295/2018-03 од 13.11.2018. године, против ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''''' због дисциплинског прекршаја неоправдано 

одуговлачење поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама. Решењем 

Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-532/2018-05 од 22.02.2019. 

године, усвојен је  предлог за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског тужиоца 

Високог савета судства број 116-04-00295/2018-03 од 13.11.2018. године, против '''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''' због дисциплинског прекршаја неоправдано 

одуговлачење поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама и судија је оглашен 

одговорним за извршење дисциплинског прекршаја, па му је изречена дисциплинска 

санкција умањење плате у износу од 20% за период од 4 (четири) месеца. На решење 

Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-532/2018-05 од 22.2.2019. 

године, жалбу је  изјавио ''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' 

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

 Судија Иван Јовичић упознао је присутне чланове Савета са садржином решења 

Дисциплинске комисије, садржином поднетих жалби и свим битним чињеницама за 

одлучивање у овој правној ствари. 

 

 Након већања, Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање 

предлог да се жалба судије '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' одбију као неосноване и потврди решење Дисциплинске комисије 

Високог савета судства број: 116-04-532/2018-05 од 22.02.2019. године. 

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОДБИЈА СЕ  жалба  ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''', као неосноване и ПОТВРЂУЈЕ СЕ  

решење Дисциплинске комисије Високог савета судства  број:116-04-532/2018-05 од 

22.02.2019. године.   

 

 (ЗА: ''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' 

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

 

 (ПРОТИВ: ''''''''''' ''''''''''''''''''' 

 

 

 

25. Доношење Правилника о изменама правилника о критеријумима, мерилима и 

поступку за оцењивање рада судијских помоћника; 

 

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

судији известиоцу  Матији Радојичићу. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

Судија Матија Радојичић је истакао да је на седници одржаној 29.03.2018. године 

Високи савет судства донео Правилник о критеријумима, мерилима и поступку за 

оцењивање рада судијских помоћника, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број  

32/16. Уставни суд је одлуком број ИУз-258/2016 утврдио  да одредба члана 63. став 1. у 

делу који гласи: "и објављени стручни и научни радови" Закона о уређењу судова 

("Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - др. закон, 78/11 - др. закон, 

101/11, 101/13, 40/15 - др. закон, 106/15, 13/16 и 108/16), није у сагласности са Уставом. 

Наведена одредба је садржана и у Правилнику о критеријумима, мерилима и поступку за 

оцењивање рада судијских помоћника. На седници одржаној 22.01.2019. године образована 

је Радна група за израду Правилника. Радна група је завршила рад на изради Правилника на 

тај начин што је повећан број бодова за остале радње које судијски помоћици имају, како 

би се практично неутралисало то додатно бодовање које се односило на објављене стручне 

и научне радове и нацрт Правилника је достављен у материјалу свим члановима Савета на 

упознавање. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео Правилник о изменама правилника 

о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских 

помоћника. 

 

26. Доношење одлуке о спојивости других служби и послова са судијском 

функцијом; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да се Дарко Прстић, судија 

Основног суда у Неготину, обратио Високом савету судства за давање мишљења да ли је 

обављање судијске функције спојиво са обављањем послова председника Одбора Црквене 

општине Милошево, односно са чланством у наведеном одбору. Послове председника 

Одбора Црквене општине Милошево би обављао ван радног времена и без накнаде. У 

допису је истакао да Одбор има свој печат и отворен рачун у банци и да је улога Одбора у 

прикупљању неопходних новчаних средстава, који су према предрачуну из пројектне 

документације намењени за наставак изградње Храма. Истакао је да се очекују значајна 

средства помоћи од стране локалне самоуправе општине Неготин, као и од локалних 

привредника, који већ јесу или могу бити странке у поступку, с обзиром да поступа у 

грађанској материји.   

 

 

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

 

   О Д Л У К У 

 

Обављање послова председника Одбора Црквене општине Милешево, као и  чланство у 

наведеном одбору је неспојиво са судијском функцијом. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да се Александра Медурић 

Калчан, вршилац функције председника Основног суда у Сомбору, обратила Високом 

савету судства за давање мишљења да ли је обављање судијске функције спојиво са 

чланством у тиму „Кућа на пола пута”.  Градска управа града Сомбора обратила се 

Основном суду у Сомбору у циљу именовања представника суда за оснивање тима „Кућа  

на пола пута”, као вид постепеналне подршке бившим осуђеницима, насилницима, који су 

издржали казне и оне којима је изречена хитна мера исељења из стана, ради њиховог 

привременог смештаја и пружања стручног третмана као вида социјалне подршке за њихову 

реинтеграцију.  Чланови тима имају право на новчану накнаду у износу од 600,00 динара 

по приступу на одржану седницу. 

 

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

 

  О Д Л У К У  

 

Чланство у тиму „Кућа на пола пута“ је неспојиво са судијском функцијом. 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Невенка Калуђеровић, судија 

Апелационог суда у Београду, обавестила Високи савет судства да ју је Консултантска кућа 

Nova Konsalting позвала да, у својству предавача, учествује у стручном скупу посвећеном 

радном праву, који ће се одржати током јуна 2019. године у Београду, у Институту за 

упоредно право. Затражила је мишљење да, уколико јој је за ово ангажовање потребно 

одобрење, то ће у том случају бити ангажовање уз новчану накнаду. 

  

 Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да како је судија Невенка 

Калуђеровић затражила мишљење о томе да ли је за њено ангажовање у својству предавача 

у стручном скупу посвећеном радном праву, потребно одобрење, то је предлажио да се 

судија дописом обавести да је њено ангажовање у складу са одредбом члана 30. став 5. 

Закона о судијама. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео закључак да се Невенка 

Калуђеровић, судија Апелационог суда у Београду, дописом обавести да је њено 

ангажовање у својству предавача у стручном скупу посвећеном радном праву у 

складу са одредбом члана 30.  став 5. Закона о судијама. 

 

 

28. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Викторији Стањевић, судији Основног суда у Лесковцу, престаје судијска функција 

2. јуна 2019. године, због навршења радног века. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Драгији Средојевићу, судији Прекршајног суда у Сјеници, престаје судијска 

функција 5. јуна 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Селени Филиповић, судији Основног суда у Пожеги, престаје судијска функција 

20. јуна 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Мирјани Јовановић, судији Привредног суда у Београду, престаје судијска 

функција 23. јуна 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Јорговану Маринковићу, судији Основног суда у Великом Градишту, престаје 

судијска функција 25. јуна 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

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

о престанку судијске функције 

 

 

Зорици Радосављевић, судији Основног суда у Краљеву, престаје судијска 

функција 27. јуна 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

- Доношење одлуке о престанку судијске функције истеком мандата председника 

суда; 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Зорану Ристићу, судији и председнику Основног суда у Књажевцу, престаје 

судијска функција истеком мандата председника суда 24. маја 2019. године. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Гордани Андрејић, судији и председнику Основног суда у Куршумлији, престаје 

судијска функција истеком мандата председника суда 27. маја 2019. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Љубинку Петровићу, судији и председнику Основног суда у Пожеги, престаје 

судијска функција истеком мандата председника суда 27. маја 2019. године. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Зорану Петрушићу, судији и председнику Вишег суда у Лесковцу, престаје 

судијска функција истеком мандата председника суда 24. маја 2019. године. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Изету Суљовићу, судији Апелационог суда у Крагујевцу и председнику Вишег суда 

у Новом Пазару, престаје судијска функција истеком мандата председника суда 30. маја 

2019. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Владислави Свилокос, судији и председнику Вишег суда у Сремској Митровици, 

престаје судијска функција истеком мандата председника суда 25. маја 2019. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Милошу Павловићу, судији Апелационог суда у Крагујевцу и председнику Вишег 

суда у Чачку, престаје судијска функција истеком мандата председника суда 18. јуна 2019. 

године. 

 

 

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

о престанку судијске функције 

 

 

Новици Пековићу, судији Врховног касационог суда и председнику Апелационог 

суда у Новом Саду, престаје судијска функција истеком мандата председника суда 28. маја 

2019. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Радомиру Радојчићу, судији и председнику Привредног суда у Зрењанину, престаје 

судијска функција истеком мандата председника суда 28. маја 2019. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Слободану Сремчеву, судији и председнику Привредног суда у Новом Саду, 

престаје судијска функција истеком мандата председника суда 28. маја 2019. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Берлован Лућијану, судији и председнику Прекршајног суда у Вршцу, престаје 

судијска функција истеком мандата председника суда 24. маја 2019. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 
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Миливоју Минићу, судији и председнику Прекршајног суда у Пироту, престаје 

судијска функција истеком мандата председника суда 29. маја 2019. године. 

 

 

 

 

 

29. Доношење одлуке о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

          о престанку функције судије поротника 

 

 

Снежани Дуловић, судији поротнику Основног суда у Смедереву, престаје 

функција судије поротника на лични захтев, даном доношења одлуке. 

 

 

27. Разно: 

 

 

- Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

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

 

О Д Л У К У    

ОДОБРАВА СЕ Данијели Дукић, судији Привредног апелационог суда, похађање 

Летње школе на Европском универзитетском институту - Академији за право Европске 

уније у Фиренци, у периоду од 17. јуна до 12. јула 2019. године. 

 

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

 

О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Светлани Галић, судији Трећег основног суда 

у Београду, у Беч, у периоду од 4. до 7. јуна 2019. године, ради учешћа на обуци на на тему: 

„Заштита права интелектуалне својине”. 

 

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

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јелени Ивановић, председнику Управног суда 

и Радојки Маринковић, судији Управног суда, у Опатију, Република Хрватска, у периоду 

од 3. до 4. јуна 2019. године, ради учешћа на Међународној конференцији под називом 

„Управни спор у државама средње и источне Европе”.  

 

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

 

О Д Л У К У    

 

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

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Жељку Шкорићу, судији Управног суда, у 

Брисел, 4. јуна 2019. године, ради учешћа на састанку Пододбора за унутрашње тржиште и 

конкуренцију између Републике Србије и Европске уније, који служи као форум за 

дискусију о питањима који се односе на Споразум о стабилизацији и придруживању, 

односно на анализу напретка у усклађивању, примени и спровођењу Прописа ЕУ. 

 

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

 

О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Леониди Поповић, председнику Прекршајног 

апелационог суда, 4. јуна 2019. године, у Брисел, ради учешћа на састанку Пододбора за 

унутрашње тржиште и конкуренцију између Републике Србије и Европске уније, који 

служи као форум за дискусију о питањима који се односе на Споразум о стабилизацији и 

придруживању, односно на анализу напретка у усклађивању, примени и спровођењу 

Прописа ЕУ. 

 

- Доношење одлуке о ванредном вредновању судија; 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' донео 

 

            ОДЛУКУ О ВАНРЕДНОМ ВРЕДНОВАЊУ РАДА СУДИЈА 

 

 

 Ванредно се вреднује рад кандидата из реда судија који су поднели пријаву на оглас 

за избор председника судова који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 18/19 од 

15.03.2019. године: 

 

- Вуковић Бошка, судије Привредног суда у Панчеву, 

- Јанчић Сперанце, судије Привредног суда у Панчеву, 

- Тошић Саве, судије Привредног суда у Пожаревцу, 

- Стоиљковски Александра, судије Привредног суда у Зрењанину, 

- Јоцић Драгана, судије Привредног суда у Зајечару, 

- Бошковић Предрага, судије Вишег суда у Краљеву,  

- Јевтић Вере, судије Вишег суда у Крагујевцу, 

- Пузовић Зорке, судије Основног суда у Пријепољу и 

- Цветиновић Драгана, судије Основног суда у Лозници 

 

Констатује се да је Четрнаеста редовна седница Високог савета судства 

прекинута у 10,50 часова и наставак седнице одређен за четвртак 23.маја 2019. 

године са почетком у 9,00 часова. 

 

      Седница прекинута у 10.50 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

Седница се наставља 23. маја 2019. године у 9,00 сати. 

 

Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, 

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

и Славица Милошевић Газивода, изборни чланови Високог савета судства из реда судија, 
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Нела Кубуровић, министар правде и Петар Петровић, председник Одбора за првосуђе, 

државну управу и локалну самоуправу. 

Поред чланова Савета, седници  је присуствовала и Мирјана Павловић, секретар Високог 

савета судства. 

Седница се тонски снима. 

 

Председник Савета, Драгомир Милојевић, отвара наставак  седнице Савета. 

 

 

 

2. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА  
 

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

суду у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18 од 26.12.2018. 

године; 

 

 Председник Драгомир Милојевић поводом ове тачке Дневног реда реч је дао председнку 

Комисије Високог савета судства судији  Александру Пантићу. 

 

 Судија Александар Пантић упознао је присутне да је пријаве на оглас за избор судија у 

Вишем суду у Суботици  поднело 11 кандидата и то из реда судија 10 кандидата и из реда 

судијских помоћника 1 кандидат. 

 

 Први предлог  је Олга Јоксовић. Олга Јоксовић, судија Основног суда у Суботици, 

рођена је 6. јануара 1977. године у Суботици. Дипломирала је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 28. јануара 2000. године. Правосудни испит положила је 28. маја 

2002. године. Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Суботици у периоду од 

17. априла 2000. године до 27. маја 2002. године. Након положеног правосудног испита од 

11. јуна 2002. године до 20. јула 2005. године радила је као судијски сарадник у наведеном 

суду у оставинском, извршном, парничном и кривичном одељењу. Изабрана је на сталну 

судијску функцију 22. јула 2005. године у Општинском суду у Суботици, где је поступала 

у првостепеном кривичном поступку и била члан ванрасправног кривичног већа, да би у 

2009. години радила као истражни судија. Од 1. јануара 2010. године судија је Основног 

суда у Суботици где је распоређена у кривичном одељењу у првостепеном кривичном 

поступку и као члан ванрасправног кривичног већа. У току 2010. године водила је и судску 

праксу у кривичној материји. Од октобра 2013. године поступала је као судија за претходни 

поступак. Поред поступања у кривичној материји од јуна 2017. године, распоређена је да 

поступа по предлозима за продужење хитних мера изречених по Закону о спречавању 

насиља у породици. Од јануара 2018. године поступа и у парничним предметима. Од јануара 

2017. године председник је кривичног одељења, а од фебруара исте године је и заменик 

председника Основног суда у Суботици. Такође учествује и у обуци приправника у 

кривичном одељењу. Комисија Вишег суда у Суботици за спровођење поступка вредновања 

и утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Сенти и Основног суда у 

Суботици, донела је одлуку да се рад судије Олге Јоксовић за период од 1. јула 2015. године 

до 23. фебруара 2018. године, у поступку ванредног оцењивања, вреднује оценом  „изузетно 

успешно обавља судијску функцију” Увидом у мишљење седнице свих судија Основног 

суда у Суботици, седнице свих судија Вишег суда у Суботици, као и седнице свих судија 

Апелационог суда у Новом Саду, утврђено је да је судија Олга Јоксовић добила позитивно 

мишљење за избор у Виши суд у Суботици. 
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Други предлог је судија Нада Лаушев Прћић. Нада Лаушев Прћић, судија Основног 

суда у Суботици, рођена је 13. јуна 1961. године у Суботици. Дипломирала је на Правном 

факултету Универзитета у Новом Саду 19. јуна 1986. године. Правосудни испит положила 

је 25. новембра 1987. године. Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у 

Суботици у периоду од 30. октобра 1986. године до 24. новембра 1987. године. Након 

положеног правосудног испита од 4. маја 1988. године до 14. августа 1994. године радила 

је као Општински судија за прекршаје у Суботици. Изабрана је на сталну судијску функцију 

15. августа 1994. године у Општинском суду у Суботици, где је поступала у парничном и 

извршном одељењу. Од 1. јануара 2010. године судија је Основног суда у Суботици где је 

распоређена у грађанском одељењу, а од 2014. године је и председник истог одељења. 

Током судијске функције водила је и одељење судске праксе Грађанског одељења, 

учествовала у обуци приправника и била ангажована на алтернативном решавању спорова 

као медијатор. Учесник је бројних семинара и обука из различитих правних области. Говори 

енглески језик, служи се руским и мађарским језиком, познаје рад на рачунару. Комисија 

Вишег суда у Суботици за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада 

судија и председника Основног суда у Сенти и Основног суда у Суботици, донела је одлуку 

да се рад судије Наде Лаушев Прћић за период од 1. јула 2015. године до 23. фебруара 2018. 

године, у поступку ванредног оцењивања, вреднује оценом  „изузетно успешно обавља 

судијску функцију” Увидом у мишљење седнице свих судија Основног суда у Суботици, 

седнице свих судија Вишег суда у Суботици, као и седнице свих судија Апелационог суда 

у Новом Саду, утврђено је да је судија Нада Лаушев Прћић добила позитивно мишљење за 

избор у Виши суд у Суботицу. 

 Трећи предлог је судија Тамара Трајковић. Тамара Трајковић, судија Основног суда 

у Суботици, рођена је 18. јула 1976. године у Суботици. Дипломирала је на Правном 

факултету Универзитета у Београду 13. фебруара 2001. године. Правосудни испит 

положила је 7. маја 2003. године. Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у 

Суботици у периоду од 18. јуна 2001. године до 6. маја 2003. године. Након положеног 

правосудног испита од 14. јуна 2003. године до 27. јула 2005. године радила је као стручни 

сарадник у Општинском суду у Суботици где је обављала поверене задатке у извршном 

поступку. Изабрана је на сталну судијску функцију 28. јула 2005. године у Општинском 

суду у Суботици, где је поступала у извршном одељењу. Од 1. јануара 2010. године судија 

је Основног суда у Суботици где је распоређена у извршном одељењу. Од 8. јануара 2014. 

године поред поступања у материји извршења одлука из породичних спорова у првом 

степену и по приговорима у извршном поступку, распоређена је да поступа и у парничним 

споровима, породичним и радним. Комисија Вишег суда у Суботици за спровођење 

поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Сенти 

и Основног суда у Суботици, донела је одлуку да се рад судије Тамаре Трајковић за период 

од 1. јула 2015. године до 23. фебруара 2018. године, у поступку ванредног оцењивања, 

вреднује оценом  „изузетно успешно обавља судијску функцију”  Увидом у мишљење 

седнице свих судија Основног суда у Суботици, седнице свих судија Вишег суда у 

Суботици, као и седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, утврђено је да је 

судија 

Председник Драгомир Милојевић је истако судију Мирјану Вигњевић из Основног 

суда у Врбасу, која добила позитивно мишљење  у Апелационом суду у Новом Саду  и то 

28 гласова. Судија је од 2004. године и изузетно успешно обавља судијску функцију. 

Судија Пантић је истакао да је и судија Вигњевић добар кандидат, али да је Комисија имала 

пре свега у виду кандидате из Основног суда у Суботици. 

Судија Саво Ђурђић сматра да су сви предложени кандидати одлични. Он жели да 

истакне још једног кандидата  и то Тамару Чегар, судију Основног суда у Суботици, која је 
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рођена 1971. године, поступа у кривичном материји. Други кандидат кога жели да истакне 

је Тот Тимеа, судија Основног суда у Новом Саду, која поступа у парници и   има све 

квалитете одличног судије, зна и мађарски језик и то правну терминологију. 

Судија Бранислава Горавица истиче да су сви поменути кандидати одлични, али да ће 

она подржати предлог Комисије. 

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

Јоксовић, судија Основног суда у Суботици, изабере за судију Вишег суда у Суботици  

 

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

 

О Д Л У К У  

                                                      -  о избору судије - 

 

 

 Олга Јоксовић, судија Основног суда у Суботици, бира се за судију Вишег суда 

у Суботици.  

 

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

Прћић Нада, судија Основног суда у Суботици, изабере за судију Вишег суда у Суботици  

 

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

 

О Д Л У К У  

                                                      -  о избору судије - 

 

 

 Нада Лаушев Прћић, судија Основног суда у Суботици, бира се за судију Вишег 

суда у Суботици.  

 

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

Трајковић, судија Основног суда у Суботици, изабере за судију Вишег суда у Суботици  

 

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

 

О Д Л У К У  

                                                      -  о избору судије - 

 

 

 Тамара Трајковић, судија Основног суда у Суботици, бира се за судију Вишег 

суда у Суботици.  

 

2. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

- Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Вишем 

суду у Шапцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 103/18 од 26.12.2018. 

године; 
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Поводом ове тачке Дневног реда председник Драгомир Милојевић реч је дао 

председнику Комисије Високог савета судства Александру Пантићу.  

Судија Пантић је истако да на оглас за избор судија у Вишем суду у Шапцу пријаве 

је поднело 12 кандидата, из реда судија 10 кандидата,из реда адвоката и осталих лица 2 

кандидата. 

 Судија Александар Пантић је изнео да је Мирјана Пајтић, судија Основног суда у 

Шапцу, рођена  31. августа 1965. године у Шапцу. Дипломирала је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 20. новембра 1988. године. Правосудни испит положила је 28. 

децембра 1992. године. Приправнички стаж обавила је у Окружном суду у Шапцу у периоду 

од 1. октобра 1990. године до 27. децембра 1992. године. Након положеног правосудног 

испита од 1. марта 1993. године до 1. маја 1994. године радила је као руководилац службе 

извршно-управних послова у Међуопштинском затвору у Шапцу. Изабрана је на сталну 

судијску функцију 31. октобра 1995. године у Општинском суду у Владимирцима, где је 

поступала у кривичном одељењу. Од 19. јула 2000. године до 20. септембра 2001. године 

обављала је функцију председника Општинског суда у Владимировцима, након чега је 

наставила да обавља судијску функцију у кривичној материји у истом суду, да би у периоду 

од 22. децембра 2005. године до 31. децембра 2009. године поново вршила функцију 

председника Општинског суда у Владимирцима. Од 1. јануара 2010. године изабрана је за 

судију Основног суда у Шапцу где је поступала у извршној и кривичној материји све до 1. 

јануара 2019. године када је упућена на рад у Виши суд у Шапцу.   Учесник је бројних 

семинара и обука из области кривичног права и аутор радова везаних за болести зависности 

и примену мера безбедности. Комисија Вишег суда у Шапцу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Лозници и 

Основног суда у Шапцу, донела је одлуку да се рад судије Мирјане Пајтић за период од 1. 

јула 2015. године до 1. априла 2017. године, у поступку ванредног оцењивања, вреднује 

оценом  „изузетно успешно обавља судијску функцију” и за период од 1. јула 2015. године 

до 30. јуна 2018. године у поступку редовног оцењивања, вреднује оценом „изузетно 

успешно обавља судијску функцију”Увидом у мишљење седнице свих судија Основног 

суда у Шапцу, седнице свих судија Вишег суда у Шапцу, као и седнице свих судија 

Апелационог суда у Новом Саду, утврђено је да је судија Мирјана Пајтић добила позитивно 

мишљење за избор у Виши суд у Шапцу. 

Судија Александар Пантић је истако да је други кандидат  судија Драгослав Савић. 

Он је судија Основног суда у Шапцу, рођен је 23. новембра 1961. године у Шапцу. 

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 22. децембра 1988. године. 

Правосудни испит положио је 24. априла 1995. године.Након завршених студија у периоду 

од 2. јула 1990. године до 23. априла 1995. године засновао је радни однос у Општини 

Шабац у Имовинско-правној служби, на радном месту секретара. Након положеног 

правосудног испита у периоду од 25. априла 1995. године до 14. јуна 1996. године радио је 

као председник Комисије за комасацију као и секретар Комисије за враћање земљишта СО 

Шабац. Изабран је на сталну судијску функцију 15. јуна 1996. године у Општинском суду у 

Шапцу, где је поступао у  грађанском одељењу. Од 1. јануара 2010. године судија је 

Основног суда у Шапцу где је поступао у парничној материји, породичним споровима, а у 

појединим периодима и у ванпарници и извршењима. Од 1. јануара 2019. године упућен је 

на рад у Виши суд у Шапцу где поступа у првостепеним и другостепеним парничним 

поступцима.    Комисија Вишег суда у Шапцу за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Лозници и Основног суда у 

Шапцу, донела је одлуку да се рад судије Драгослава Савића за период од 1. јула 2015. 

године до 23. фебруара 2018. године, у поступку ванредног оцењивања, вреднује оценом  

„изузетно успешно обавља судијску функцију”  Увидом у мишљење седнице свих судија 
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Основног суда у Шапцу, седнице свих судија Вишег суда у Шапцу, као и седнице свих 

судија Апелационог суда у Новом Саду, утврђено је да је судија Драгослав Савић добио 

позитивно мишљење за избор у Виши суд у Шапцу. 

 Судија Александар Пантић је истакао да је трећи предлог Комисије судија Миладан 

Данојлић. Миладин Данојлић, судија основног суда у Шапцу, рођен је 5. јуна 1977. године 

у Београду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 22. октобра 

2002. године. Правосудни испит положио је 7. јула 2006. године.Након завршених студија 

у јануару 2003. године започео  је приправнички стаж у Окружном суду у Шапцу све до 

септембра 2004. године, када је морао да прекине због одслужења цивилног војног рока до 

септембра 2005. године. Након положеног правосудног испита у периоду од 6. октобра 

2006. године до 29. фебруара 2016. године засновао је радни однос као судијски помоћник 

у Окружном суду у Шапцу, потом Вишем суду у Шапцу, где је поступао у кривичној и 

парничној материји. Изабран је на судијску функцију на период од три године 1. марта 2016. 

године у Основном суду у Лозници, где је поступао у парничној материји у предметима 

који носе ознаку ( П-чиста парница, П2-породични односи И П2н-заштита од насиља у 

породици), а повремено је био и члан кривичног ванрасправног већа. Решењем Високог 

савета судства број: 119-00-286/2019-01 од 22. јануара 2019. године, премештен је у 

Основни суд у Шапцу почев од 1. фебруара 2019. године. Комисија Вишег суда у Шапцу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Основног 

суда у Лозници и Основног суда у Шапцу, донела је одлуку да се рад судије Миладина 

Данојлића за период од 1. марта 2016. године до 23. фебруара 2018. године, у поступку 

ванредног оцењивања, вреднује оценом  „изузетно успешно обавља судијску функцију”. 

        Увидом у мишљење седнице свих судија Основног суда у Шапцу, седнице свих судија 

Вишег суда у Шапцу, као и седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, утврђено 

је да је судија Миладин Данојлић добио позитивно мишљење за избор у Виши суд у Шапцу. 

Судија Саво Ђурђић жели да истакне још два изузетна кандидата и то Радић Лепосаву 

и Тодоровић Весну, које треба имати у виду приликом наредних избора.  Радић Лепосава, 

судија Основног суда у Шапцу,  је 1970. годиште, судија је од 2005. године, добило је 

позитивно мишљење, изузетно успешно обавља судијску функцију. Тодоровић Весна је 

судија Основног суда у Шапцу, рођена је 1962. године, судија је од 1994. године, добила је 

позитивно мишљење и оцењена је оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

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

Савић, судија Основног суда у Шапцу, изабере за судију Вишег суда у Шапцу  

 

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

 

О Д Л У К У  

                                                      -  о избору судије - 

 

 

Драгослав Савић, судија Основног суда у Шапцу, бира се за судију Вишег суда у 

Шапцу.  

 

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

Пајтић, судија Основног суда у Шапцу, изабере за судију Вишег суда у Шапцу  

 

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

 

О Д Л У К У  
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                                                      -  о избору судије - 

 

 

Мирјана Пајтић, судија Основног суда у Шапцу, бира се за судију Вишег суда у Шапцу.  

 

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

Данојлић, судија Основног суда у Шапцу, изабере за судију Вишег суда у Шапцу  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

О Д Л У К У  

                                                      -  о избору судије - 

 

 

Миладин Данојлић, судија Основног суда у Шапцу, бира се за судију Вишег суда у 

Шапцу.  

 

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

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

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

 

ПРОТИВ: ''''''''' ''''''''''''' 

 

 

4. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА  

 

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

Основни суд у Великом Градишту, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

103/18 од 26.12.2018. године; 

 

Поводом ове тачке Дневног реда председник Драгомир Милојевић дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства  судији Ивану Јовичићу. Судија Иван 

Јовичић је истакао да  на оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту 

пријаве је поднело 17 кандидата,из реда судија нема пријављених кандидата,из реда 

судијских помоћника, адвоката и осталих лица 17 кандидата. 

  Судија Иван Јовичић је нагласио да према Одлуци о броју судија у судовима у 

Основном суду у Великом Градишту има 7 судијских места,  а тренутно су упражњена 3 

места, а једна судија у месецу новембру навршава радни век. Из наведених разлога 

Комисија ће предложити два кандидата. 

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

два кандидата за Основни суд у  Великом Градишту  

 

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

                                                       

 

Високи савет судства  Народној скупштини предлаже два кандидата за избор 

судија за Основни суд у Великом Градишту. 

 Први предлог Комисије је Јелена Николић.  Јелена Николић je рођена 24. маја 1984. 

године у Пожаревцу. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у 

Крагујевцу 6. октобра 2008. године. Правосудни испит је положила 29. марта 2012. године. 

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Великом Градишту и то од 2009. 

године до 2010.године, а од 2010. године до 2011. године као приправник волонтер у 

Основном суду у Пожаревцу Судска јединица у Великом Градишту. Као судијски 

приправник  радила је у парничном и извршном одељењу од 2011. године до 2012. године. 

По положеном правосудном испиту радила је у извршном одељењу као судијски помоћник 

у звању саветника.  Од 2014. године до 2017. године обавља послове судијског помоћника 

у извршном и парничном  одељењу у Основном суду у Великом Градишту.  Од  28. 

фебруара 2018. године као судијски помоћник у звању самосталног саветника обавља рад 

у кривичном одељењу и у судској управи као потпарол суда. За остварене резултате рада 

у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Познаје рад на 

рачунару и служи се енглеским језиком.Према мишљењу седница свих судија Основног 

суда у Великом Градишту , седнице свих судија Вишег суда и Пожаревцу и  седнице свих 

судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Јелена Николић испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Великом Градишту. 

Кандидат Јелена Николић је положила испит за основне судове и остварила  оцену  пет. 

Други предлог Комисије је Ђорђе Стефановић. Ђорђе Стефановић је рођен  16. новембра  

1978. године у Пожаревцу. Основне студије завршио је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 31. августа 2005. године, а мастер студије на Правном факултету 

Универзитета у Београду на тему „Основни проблеми заштите/скривања идентитета 

сведока у кривичном поступку”, одбранио је 22. маја 2017. године. Правосудни испит је 

положио 30. марта 2010. године. Од 20. октобра 2006. године до 14. марта 2007. године био 

је на пословима судијског приправника волонтера, а од 15. марта 2007. године до 29. марта 

2010. године, радио је као судијски приправник у Окружном суду у Пожаревцу. Радни однос 

на одређено засновао је 30. марта 2010. године у Вишем суду у Пожаревцу као судијски 

приправник где је, уз помоћ судија, израђивао нацрте одлука, проучавао и реферисао стање 

у предметима, проучавао је судску праксу. Дана  8. јула 2010. године, заснива радни однос 

на неодређено време у Вишем суду у Пожаревцу  и обавља послове секретара суда.За 

остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом „нарочито се 

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

судија  Апелационог суда у Крагујевцу кандидат Ђорђе Стефановић испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Великом 

Градишту.На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 
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РС”, брoj 7/18), кандидат Ђорђе Стефановић је положио испит за основне судове и остварио 

оцену  пет. 

 

Судија Пантић и  судија Горавица истичу да су предложени кандидати одлични. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Народној скупштини Јелену Николић, судијског помоћника у Основном 

суду у Великом Градишту, за судију Основног суда у Великом Градишту. 

Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Јелену Николић, судијског 

помоћника у Основном суду у Великом Градишту, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основном суда у Великом Градишту. 

 
 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Народној скупштини  Ђорђа Стефановића, судијског помоћника у Вишем 

суду у Пожаревцу, за судију Основног суда у Великом Градишту. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''  предложио Ђорђа Стефановића, судијског 

помоћника у Вишем суду у Пожаревцу, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за судију Основног суда у Великом Градишту.  

 

5. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА  
 

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

Основном суду у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 103/18 од 

26. децембра 2018. године; 

 

Поводом ове тачке Дневног реда председник Драгомир Милојевић реч је дао 

председнику Комисије Високог савета судства  судији Ивану Јовичићу- 

Судија Иван Јовичић је навео да на оглас за избор судија у Основном суду у Зрењанину 

пријаве је поднело 39 кандидата, из реда судија нема пријављених кандидата, из реда 

судијских помоћника, адвоката и осталих лица 39 кандидата. Истако је да је тренутно 

упражњено 4 места.  

 Предлог Комисије је Татјана Павловић, која je рођена 30. децембра 1970. године у 

Зрењанину. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 

20. новембра 1997. године. Правосудни испит је положила 28. јуна 2000. године. 

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Зрењанину од 19. јануара до 30. јула 

2000. године. По положеном правосудном испиту, од 1. августа 2000. године до 12. 

септембра 2010. године, заснива радни однос на неодређено време и распоређена је на 

пословима секретара Основног суда у Зрењанину. Од 13. септембра 2010. године до 24. 

децембра 2014. године обавља послове на радном месту руководиоца људских ресурса у 

Одељењу за логистику Полицијске управе у Зрењанину, да би од 25. децембра 2014. године 

до 31. децембра 2015. године, била распоређена на пословима судијског помоћника у звању 

вишег судијског сарадника у Основном суду у Зрењанину. Од 1. јануара 2015. године по 
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надаље распоређена је на пословима секретара Основног суда у Зрењанину.  За остварене 

резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.    

Према мишљењу седница свих судија Основног суда у Зрењанину, седнице свих судија 

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

Татјана Павловић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Зрењанину. На основу Правилника о програму и начину полагања 

испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут 

бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Татјана Павловић је положила испит за 

основне судове и остварила  оцену  пет. 

Поред овог кандидата, судија Иван Јовичић истиче да је предлог Комисије и Атаљевић 

Александар. Он ј рођен 1970. године. Судски саветник је Основном суду у Зрењанину. За 

остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом „нарочито се 

истиче”.    Према мишљењу седница свих судија Основног суда у Зрењанину, седнице свих 

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

кандидат Александар Атељевићи спуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Зрењанину. На основу Правилника о програму и начину 

полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који 

се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Александар Атељевић је 

положио испит за основне судове и остварила  оцену  пет. 

Такође, Комисија предлаже и Милицу Дубљевић, полазника Правосудне академије. 

Милица Дубљевић је  рођена 1980. године. Она је 2012. уписала Правосудну академију, коју 

је завршила за одличном оценом. Добила је позитивно мишљење за избор за судију у 

Основни суд у Зрењанину. 

Следећи кандидат је Нина Атанацковић Суломар, полазник Правосудне академије. 

Рођена је 1986. године. Она је 2015. године уписала Правосудну академију,  коју је завршила 

за одличном оценом. Добила је позитивно мишљење за избор за судију у Основни суд у 

Зрењанину. 

Судија Матија Радојчић истиче да су сви кандидати за Основни суд у Зрењанину 

одлични.  

Судија Саво Ђурђић истиче кандидата Светлану Торњански и Стефановић Владиславу. 

Светлана Торњански је рођена 1966. Године,  на испиту је остварила оцену пет, добила 

је позитивно мишљење и за три године је оцењена оценом ,,нарочито се истиче”. Врло је 

цењена, одличан је кандидат. Такође, Стефановић Владислава је одличан кандидат. Рођена 

је 1977. године, добила је позитивно мишљење и за три године је оцењена оценом ,,нарочито 

се истиче”. 

Председник Драгомир Милојевић је истакао,  да имајући у виду резултате рада и 

оптерећност Основног суда у Зрењанину, потребно је изабрати само једног кандидата. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да  Високи савет 

судства предложи Народној скупштини  Татјану Павловић , судијског помоћника у 

Основном суду у Зрењану, за судију Основног суда у Зрењанину. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' предложио Татјану Павловић, судијског 

помоћника у Основном суду у Зрењанину, Народној скупштини за избор за судију 

Основног суда у Зрењанину.  
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6.ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

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

Основном суду у Ивањици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 103/18 од 

26. децембра 2018. године; 

 

Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства судији Ивану Јовичићу. Судија Иван 

Јовичић упознао је присутне да на оглас за избор судија у Основном суду у Ивањици пријаве 

је поднело 22 кандидата,из реда судија нема пријављених кандидата,из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица 22 кандидата. 

 Судија Иван Јовчић истиче да је први предлог Комисије Бранка Драгутиновић, судијски 

помоћник у Основном суду у Крагујевцу.   Бранка Драгутиновић je рођена 22. априла 1986. 

године у Ивањици. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у 

Крагујевцу 25. децембра 2009. године. Правосудни испит је положила 28. септембра 2012. 

године. Приправнички стаж обавила је у Привредном суду у Крагујевцу од 15. марта до 21. 

децембра 2010. године, а од 22. децембра 2010. године до 15. марта 2012. године била је 

адвокатски приправник у Адвокатској канцеларији у Крагујевцу. По положеном 

правосудном испиту, од 15. октобра 2012. године заснива радни однос на одређено време у 

Основном суду у Крагујевцу. Ради у кривичном ванпретресном већу, где помаже судијама 

у изради нацрта одлука, ради на разматрању притужби у кривичим предметима, заштити 

права на суђење у разумно року у кривичним и парничним предметима, израђује нацрте 

одлука у парничним предметима и статусним предметима.   За остварене резултате рада у 

2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.    Према мишљењу 

седнице свих судија  Основног суда у Крагујевцу, седнице свих судија Вишег суда у 

Крагујевцу и  седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, кандидат Бранка 

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

Основног суда у Ивањици. На основу Правилника о програму и начину полагања испита на 

коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира 

(„Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Бранка Драгутиновић је положила испит за 

основне судове и остварила  оцену  пет. 

Други предлог Комисије је Марија Броћић, дипломирани правник у Центру за културу 

и спорт, Општине Лучани.  Марија Броћић je рођена 12. јануара 1985. године у Чачку. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 12. новембра 

2009. године. Правосудни испит је положила 31. јануара 2013. године. Приправнички стаж 

обавила је у Основном суду у Чачку од 25. маја до 30. новембра 2010. године,  а од 1. 

децембра 2010. године до 10. марта 2013. године, била је адвокатски приправник у 

Адвокатској канцеларији. Стални радни однос засновала је 11. марта 2013. године у 

Културном центру Општине Лучани - Гуча, где обавља послове кадровског аналитичара, 

прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга 

рада установе , даје стручна мишљења у процесу формирања плана рада по налогу 
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директора,  израђује нацрте уговора, заступа установу пред судовима и другим државним 

органима, припрема поднеске за потребе одговарајућих судских и других поступака пред 

надлежним органима, израђује уговор о раду, решења и даје правна мишљења из области 

радних односа и обавља друге послове по налогу директора.Према мишљењу Културног 

Центра Општине Лучани, Гуча, кандидат Марија Броћић је стручна, оспособљена и 

достојна  за избор за судијску функцију. На основу Правилника о програму и начину 

полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који 

се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Марија Броћић је положила 

испит за основне судове и остварила  оцену  пет. 

Комисија предлаже и Ану Плазинић,  која је дипломирани правник у Општинској управи 

у Лучанима, Ана Плазинић je рођена 19. октобра  1986. године у Чачку. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 26. јануара 2011. године. 

Правосудни испит је положила 28. марта 2014. године. Приправнички стаж обавила је у 

Основном суду у Чачку од 28. марта 2011. године до 27. марта 2013. године. Од 16. 

септембра до 15. новембра 2013. године, заснива радни однос на одређено време на 

пословима шефа протокола председника Општине Лучани. Од 5. маја до 31. августа 

2014.године ангажована је, по основу Уговора о привременим и повременим пословима, на 

пословима прикупљања и правне анализе података о непокретностима у Општинској 

управи Лучани, да би од 3. септембра до 7. новембра 2014. године, била ангажована, по 

основу Уговора о привременим и повременим пословима, на пословима уноса и 

прикупљања података у НЕП обрасцима и достављање истих Републичкој дирекцији за 

имовину РС. Од 20. априла 2015. године заснива радни однос на одређено време, ради 

замене привремено одсутног запосленог, на радном месту имовинско-правних послова у 

Општинској управи у Лучанима. Према мишљењу Општине Лучани Ана Плазинић је 

стручна, оспособљене и достојна за избор на судијску функцију.На основу Правилника о 

програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност 

кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат 

Ана Плазинић је положила испит за основне судове и остварила  оцену  пет. 

Судија Иван Јовичић истиче да је велики број предмета у Судској јединици у Гучи, да 

је због конфигурације тла отежано путовање између Ивањице и Гуче, нарочито зими, као и  

да  у Гучи постоји зграда суда која је сређана.   Предлаже да се изаберу три кандидата. 

Судија Бранислава Горавица је истакла да је на  састанку у Крагујевцу упознала колеге 

из Основног суда у Ивањици и они су се жалили да је тешко да се  из Ивањице путује у Гучу 

и Лучане, нарочито зими,  и подржава предлог  председика Комисије. 

Судија Саво Ђурђић истиче да даје предност Плазнић Ани у односу на Марију Броћић, 

због претходног радног искуства и јер потиче из органа државне управе. 

Председник Драгомир Милојевић такође, предлаже да се изаберу три кандидата, да је 

циљ да се грађанима олакша приступ суду. 

Судија Матија Радојичић подржава предлог судије Јовичића у потпуности и истиче да 

је циљ да се грађанима омогући да што лакше дођу до суда. 
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Председник Савета Драгомир Милојевић ставља на гласање  предлог да Високи савет 

судства Народној скупштини предложи три кандидата за избор судија за Основни суд у 

Ивањици. 

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

 

О Д Л У К У  

                                                       

 

 

Високи савет судства Народној скупштини предлаже три кандидата за избор 

судија за Основни суд у Ивањици. 

 

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

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

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

ПРОТИВ: '''''''' '''''''''''''' 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Народној скупштини  Бранку Драгутиновић, судијског помоћника у 

Основном суду у Крагујевцу, за судију Основног суда у Ивањици. 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' предложио Бранку Драгутиновић, судијског 

помоћника у Основном суду у Крагујевцу, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Ивањици.   
 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Народној скупштини  Марију Броћић, дипломираног правника у Центру 

за културу и спорт, Општине Лучани, за судију Основног суда у Ивањици. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' ''''''''''''' је предложио Марију Броћић, 

дипломираног правника у Центру за културу и спорт, Општине Лучани, 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Ивањици. 
 

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

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

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

ПРОТИВ: '''''''' '''''''''''''' 
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Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Народној скупштини  Ану Плазинић, дипломираног правника у 

Општинској управи у Лучанима,  за судију Основног суда у Ивањици. 

 

- Високи савет судства  '''''''''''''''''''  ''' предложио Ану Плазинић, дипломираног 

правника у Општинској управи у Лучанима, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Ивањици 

 

 

7. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

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

Основном суду у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 103/18 од 

26. децембра 2018. године; 

 

Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства  Ивану  Јовичићу. Судија Иван Јовичић је 

навео да  на оглас за избор судија у Основном суду у Краљеву пријаве је поднело 47 

кандидата,из реда судија нема пријављених кандидата, из реда судијских помоћника, 

адвоката и осталих лица 47 кандидата.  

Судија Иван Јовичић је навео да је предлог Комисије Милош Војиновић, судијски 

помоћник у Основном суду у Краљеву.  Милош Војиновић је рођен  5. новембра  1975. 

године у Сјеници. Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у 

Крагујевцу 23. јуна 2003. године Правосудни испит је положио 29. марта 2008. године. 

Приправнички стаж обавио је у Већу за прекршаје у Краљеву од 2003. године до 2007. 

године. Након положеног правносудног испита, од 1. јула 2008.године до 31. децембра 2008. 

године, засновао је радни однос на одређено време у Фонду ПИО на пословима матичне 

евиденције. Од 13. фебурара до 18. септембра 2009. године, заснива радни однос на 

одређено време у Општинском органу за прекршаје где, као судијски помоћник, ради на 

изради нацрта првостепених одлука и решења по налогу судија. У Основном суду у 

Краљеву примљен је на одређено време на радном месту судијског помоћника, у периоду 

од 3. марта 2010. године до 31. јула 2011. године, да би од 1. августа 2011. године засновао 

радни однос на неодређено време на месту судијског помоћника где и данас ради. За 

остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом „нарочито се 

истиче”.  Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Краљеву, седнице свих 

судија  Вишег суда у Краљеву и седнице свих судија  Апелационог суда у Крагујевцу, 

кандидат Милош Војиновић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Краљеву. На основу Правилника о програму и начину 

полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који 

се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Милош Војиновић је 

положио испит за основне судове и остварио оцену  пет. 

Судија Иван Јовичић је навео да је следећи предлог Комисије Оливера Јовановић, 

судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду.   Оливера Јовановић  je рођена 25. 
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августа 1971. године у Београду. Основне студије завршила је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 2006. године. Правосудни испит је положила 27. октобра 2009. 

године. Приправнички стаж обавила је у Трговинском суду у Београду од 18. децембра 

2006. године до 18. децембра 2008.године.  По положеном правосудном испиту засновала 

је радни однос на одређено време  у Првом основном суду у Београду, од  16. фебурара до 

26. октобра 2010. године, да би 27. октобра 2010. године засновала радни однос на 

неодређено време, у звању судијског помоћника, у оставинском одељењу. Од 1. јануара 

2014. године ради у Трећем основном суду у Београду у оставинском одељењу, где ради 

нацрте одлука и решења  и остале административне послове по налогу судија. За остварене 

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

Иначе, има обезбеђено стамбено питање у Врњачкој Бањи. Према мишљењу седница свих 

судија Трећег основног суда у Београд, седнице свих судија  Вишег суда у Београду и  

седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Оливера Јовановић испуњава 

све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Краљеву. 

На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност 

и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 

7/18), кандидат Оливера Јовановић је положила испит за основне судове и остварила  оцену  

пет. 

Следећи предлог Комисије је Ивана Ратковић Мркоњић, судијски помоћник у Вишем 

суду у Краљеву. Ивана Ратковић Мркоњић  je рођена 6. децембра 1978. године у Косовској 

Митровици. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 

2005. године. Правосудни испит је положила 23. септембра 2009. године. Приправнички 

стаж обавила у Окружном суду у Краљеву и Вишем суду у Краљеву од 16. октобра 2006. 

године до 9. фебруара 2010.године. По положеном правосудном испиту, 10. фебруара 2010. 

године примљена је у радни однос на одређено време у Виши суд у Краљеву на радном 

месту судијског помоћника у звању судијског сарадника. Дана 20. децембра 2010. године 

примљена је у радни однос на неодређено време, а дана 1. октобра 2011.године стекла је 

звање вишег судијског сарадника. Као судијски сарадник у звању вишег судијског 

сарадника обавља послове у кривичним и грађанским првостепеним и другостепеним 

већима, израђује нацрте одлука под надзором и упуствима судија и друге стручне послове 

по налогу председника суда. Од 16. јуна 2017.године обавља послове секретара суда у 

судској управи Вишег суда у Краљеву. За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. 

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

Вишег суда у Краљеву и седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу кандидат 

Ивана Ратковић Мркоњић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Краљеву. На основу Правилника о програму и начину 

полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који 

се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Ивана Ратковић Мркоњић 

је положила испит за основне судове и остварила  оцену  пет. 

Судија Иван Јовичић је навео да је следећи предлог Комисије Милена Ратковић, адвокат, 

Адвокатска комора Крагујевац.  Милена Ратковић  je рођена 14. јула 1986. године у 

Крагујевцу. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у 
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Крагујевцу 19. децембра 2012.године. Правосудни испит је положила 30. септембра 2015. 

године. Адвокатски испит положила је 29. октобра 2015. године.Приправнички стаж 

обавила у Вишем суду у Крагујевцу  у периоду од 18. јануара 2013.године до 18. јануара 

2015. године. По положеном правосудном испиту, а од 29. октобра 2015. године,  уписана 

је у Именик адвоката Адвокатске коморе Крагујевац. Ради у кривичној и грађанској 

материји. Активно учествује на семинарима које је организовала Авокатска комора 

Крагујевца из области грађанског и кривичног права. Познаје рад на рачунару и служи се 

енглеским  и немачким језиком. Према мишљењу Адвокатске коморе Крагујевац, кандидат 

Милена Ратковић је стручна, оспособљена и достојна  за обављање судијске функције. На 

основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 

7/18), кандидат Милена Ратковић је положила испит за основне судове и остварила  оцену  

пет. 

Судија Иван Јовичић је навео да је следећи предлог Комисије Јелена Сворцан, 

судијски помоћник у Вишем суд у у Краљеву.  Јелена Сворцан  je рођена 14. маја 1978. 

године у Краљеву. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у 

Крагујевцу 26. априла 2005. године. Правосудни испит је положила 29. марта 2013. године. 

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Краљеву од 3. марта 2006.године до 

10. децембра 2008.године. У периоду од 1. априла до 20. децембра 2010. године била је 

ангажована у Служби за катастар непокретности за подручје града Краљева. Од 20. децембра 

2010. године до 29. марта 2013. године  заснива радни однос на одређено време на месту 

судијског помоћника у малолетничком одељењу. По положеном правосудном испиту од 29. 

марта 2013.године ради као судијски помоћник у Вишем суду у Краљеву где помаже 

судијама, израђује нацрте одлука, проучава правна питања и судску праксу. Ради повећеног 

обима посла  у 2017. години и 2018.години, ради и у парничној материји. За остварене 

резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.    Према 

мишљењу седница свих судија Вишег суда у Краљеву и  седнице свих судија Апелационог 

суда у Крагујевцу, кандидат Јелена Сворцан испуњава све услове који су прописани Законом 

о судијама за избор судије Основног суда у Краљеву. На основу Правилника о програму и 

начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију 

који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Јелена Сворцан је 

положила испит за основне судове и остварила  оцену  пет. 

Судија Иван Јовичић истиче да је следећи предлог Комисије Никола Петрашиновић, 

судијски помоћник у Основном суду у Трстенику. Никола Петрашиновић је рођен  30. 

новембра  1987. године у Краљеву. Основне студије завршио је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 10. септембра 2011. године Правосудни испит је положио 26. 

септембра  2014. године. Приправнички стаж започео је у Адвокатској канцеларији у 

Трстенику од 15. октобра 2011. године до 1. априла 2012. године, затим као судијски 

приправник - волонтер у Вишем суду у Београду у периоду од 17. априла 2012.године до 17. 

априла 2014. године. Од 12. јануара 2015.године заснива радни однос на одређено време у 

Основом суду у Трстенику као судијски помоћник и обавља послове у парничном одељењу 

и судској управи. Од 14. јануара 2017. године као судијски помоћник у звању виши судијски 
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сарадник обавља послове у ванпарничном и извршном одељењу у Основном суду у 

Трстенику. За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”.  Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Трстенику, 

седнице свих судија Вишег суда у Крушевцу  и седнице свих судија  Апелационог суда у 

Крагујевцу кандидат Никола Петрашиновић испуњава све услове који су прописани Законом 

о судијама за избор судије Основног суда у Краљеву. На основу Правилника о програму и 

начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију 

који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Никола Петрашиновић 

је положио испит за основне судове и остварио оцену пет. 

Судија Иван Јовичић истиче да у Основном суду у Краљеву троје судије ускоро 

навршавају радни век  и сматра да Савет треба да  предложи шест судија за Основни суд у 

Краљеву, како би се омогућило ефикасно поступање суда. 

Председник Савета Драгомир Милојевић ставља на гласање да Високи савет судства 

Народној скупштини предложи шест кандидата за избор судија за Основни суд у Краљеву. 

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

 

О Д Л У К У  

                                                    

Високи савет судства  Народној скупштини предлаже шест кандидата за избор судија 

за за Основни суд у Краљеву. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Народној скупштини  Јелену Сворцан, судијског помоћника у Вишем 

суду у Краљеву, за судију Основног суда у Краљеву. 

 

- Високи савет судства  '''''''''''''''''''  '''' предложио Јелену Сворцан, судијског 

помоћника у Вишем суду у Краљеву, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за судију Основног суда у Краљеву 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Народној скупштини Ивану Ратковић Мркоњић, судијског помоћника у 

Вишем суду у Краљеву , за судију Основног суда у Краљеву 

 

- Високи савет судства  '''''''''''''''''''''  '''  предложио Ивану Ратковић Мркоњић, 

судијског помоћника у Вишем суду у Краљеву, Народној скупштини Републике 

Србије избор за судију Основног суда у Краљеву.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Народној скупштини Милоша Војиновића,  судијског помоћника у 

Основном суду у Краљеву  за судију Основног суда у Краљеву 
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- Високи савет судства  '''''''''''''''''''''  '''' предложио Милоша Војиновића, 

судијског помоћника у Основном суду у Краљеву  Народној скупшштини  

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Краљеву.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Народној скупштини Оливеру Јовановић,  судијског помоћника у Трећем 

основном суду у Београду  за судију Основног суда у Краљеву. 

 

- Високи савет судства  '''''''''''''''''''''  '''  предложио  Оливеру Јовановић судијског 

помоћника у Трећем основном суду у Београду  Народној скупшштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Краљеву.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Народној скупштини Милену Ратковић адвоката,  за судију Основног 

суда у Краљеву. 

 

- Високи савет судства  '''''''''''''' '''''''''''' је предложио Милену Ратковић, адвоката, 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Краљеву.   

 

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

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

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

 

ПРОТИВ: '''''''' ''''''''''''''' 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Народној скупштини Николу Петрашиновића судијског помоћника у 

Основном суду у Трстенику, за судију Основног суда у Краљеву. 

 

- Високи савет судства  ''''''''''''''''''''  '''  предложио  Николу Петрашиновића, 

судијског помоћника у Основном суду у  Трстенику, Народној скупшштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Краљеву. 

 

 

8.ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА   

 

 

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

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

103/18 од 26. децембра 2018. године; 

 

 Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства Ивану Јовичићу. Судија Иван Јовичић је 

упознао присутне да на оглас за избор судија у Основном суду у Крушевцу пријаве је 
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поднело 63 кандидата,из реда судија нема пријављених кандидата, из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица 63 кандидата. 

 

Судија Иван Јовичић истако је да је први предлог Комисије Миливоје Димитријевић, 

судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу.  Миливоје Димитријевић је рођен 5. јула 

1977. године у Крушевцу. Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета 

у Нишу 2006. године. Правосудни испит је положио 29. јуна  2009. године. Од 1. марта 2007. 

године до 31. децембра 2009. године радио је на радном месту судијског приправника у 

Окружном суду у Крушевцу где је прошао програм обуке у грађанско-правној и кривично-

правној материји. Од 1. марта 2010. године заснива радни однос на одређено време у Вишем 

суду у Крушевцу у својству судијског сарадника у кривично-правној материји. Проучaвао 

је правна питања у вези са радом судија у појединим предметима и самостално израђивао 

нацрте првостепених судских одлука. Учествовао је у раду већа Вишег суда у Крушевцу и 

израђивао нацрте ових одлука, као и у раду другостепеног кривичног већа и израђивао 

нацрте другостепених кривичних одлука. Такође је радио и у грађанској материји где је 

израђивао нацрте првостепених и другостепених одлука и учествовао у раду другостепеног 

већа. Радио је на радном месту за послове малолетничке деликвенције, израђивао све нацрте 

одлука којима се малолетнички постутак окончава и самостално радио сложене послове 

аналитичке материје у вези са деликвенцијом малолетника. Радни однос на неодређено 

време је засновао у истом суду 1. децембра 2010. Године, где је од 2014. године обављао и 

послове портпарола суда. За свој рад у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче“.  Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Крушевцу, које 

мишљење матичног суда подржава и Апелациони суд у Крагујевцу кандидат Миливоје 

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

Основног суда у Крушевцу.  На основу Правилника о програму и начину полагања испита 

на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира 

(„Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Миливоје Димитријевић је положио испит за 

основне судове и остварио  оцену  пет. 

 

Следећи предлог Комисије је је Душан Ђерковић, судијски помоћник у Основном 

суду у Крушевцу.  Душан Ђерковић је рођен 31. марта 1981. године у Крушевцу. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2006. Године. 

Правосудни испит је положио 30. априла  2009. године. Приправнички стаж је обавио у 

Општинском суду у Крушевцу од 15. јануара 2007. године до 31. марта 2009. године. Након 

положеног правосудног испита, од 23. јуна 2009. године до 1. новембра 2010. године и у 

периоду од 21. фебруара 2011. године до 14. јула 2011. године, засновао је радни однос у 

Градској управи Града Крушевца. Као стручни сарадник у Одсеку за имовинско-правне 

послове и Одсеку за општу управу, скупштинске и заједничке послове обављао је послове 

дипломираног правника и радио на изради одговарајућих одлука, одржавао расправе, 

увиђаје на лицу места и др.  Од 15. јула 2011. године примљен је у радни однос на 

неодређено време у Основни суд у Крушевцу, као судијски помоћник. Поступао је у 

парничном, одељењу радних спорова, ванпарничном одељењу, извршном и кривичном 

одељењу тог суда.  Под надзором поступајућих судија обављао је послове израде нацрта 
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судских одлука које се односе на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка 

у грађанској материји, нацрта судских одлука  у свим одељењима тог суда, нацрта одлука о 

дозвољености правног лека у грађанској материји, припремања реферата за судију 

известиоца у ИПВ већу и обављао друге послове у складу са утврђеним годишњим 

распоредом послова и наредбама председника суда. Звање вишег судијског сарадника 

стекао је 15. октобра 2013. године. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је 

оценом „нарочито се истиче“.   Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у 

Крушевцу, које мишљење матичног суда подржавају Виши суд у Крушевцу и Апелациони 

суд у Крагујевцу, кандидат Душан Ђерковић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Крушевцу.  На основу Правилника о 

програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност 

кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат 

Душан Ђерковић је положио испит за основне судове и остварио  оцену  пет. 

 

 Следећи кандидат је Ђорђе Савић, судијски помоћник у Основном суду у 

Трстенику. Ђорђе Савић је рођен 7. децембра 1980. године у Крушевцу. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године. Правосудни испит 

је положио 27. марта  2007. године. Приправнички стаж је обавио у Општинском суду у 

Трстенику, од 5. маја 2006. године до 26. марта 2007. године. Након положеног правосудног 

испита, примљен је у радни однос у Општински суд у Трстенику где је, у  својству судијског 

помоћника, био распоређен на пословима у кривичном ванрасправном већу. Од 1. јануара 

2010. године до 31. децембра 2013. године засновао је радни однос у Основном суду у 

Крушевцу, где је радио парничну материју, израђивао нацрте судских одлука у старим 

предметима. Надзирао је рад осталих судијских помоћника у грађанској материји, а обављао 

је и послове у Судској управи. Радни однос на неодређено време у Основном суду у 

Трстенику је засновао 1. јануара 2014. године, где је распоређен на послове секретара суда, 

а редовно је обављао и послове израде нацрта одлука у свим материјама у старим 

предметима. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом „нарочито се 

истиче“. Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Трстенику, које мишљење 

матичног суда подржавају Виши суд у Крушевцу и Апелациони суд у Крагујевцу, кандидат 

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

Основног суда у Крушевцу.  На основу Правилника о програму и начину полагања испита 

на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира 

(„Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Ђорђе Савић је положио испит за основне 

судове и остварио  оцену  пет. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Народној скупштини Миливоја Димитријевића,  судијског помоћника у 

Вишем суду у Кршевцу, за судију Основног суда у Крушевцу 
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Високи савет судства  ''''''''''''''''''  '''  предложио  Миливоја Димитријевића ,  

судијског помоћника у Вишем суду у Крушевцу, Народној скупштини Републике 

Србије за судију Основног суда у Крушевцу. 

 
 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Народној скупштини Душана Ђерковића, судијског помоћника у 

Основном суду у Крушевцу, за судију Основног суда у Крушевцу. 

 

Високи савет судства  ''''''''''''''''''''''  ''''  предложио  Душана Ђерковића,  судијског 

помоћника у Основном суду у Крушевцу,  Народној скупштини Републике Србије за 

судију Основног суда у Крушевцу 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Ђорђа Савића, судијског помоћника у Основном суду у Трстенику, 

Народној скупштини Републике Србије за судију Основног суда у Крушевцу. 

 

Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Ђорђа Савића, судијског 

помоћника у Основном суду у Трстенику, Народној скупштини Републике Србије за 

судију Основног суда у Крушевцу. 

 

9. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА  

 

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

суду у Мионици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 103/18 од 26. децембра 

2019. године; 

 

 Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства  судији Ивану Јовичићу.  Судија Иван 

Јовичић истакао је да на оглас за избор судија у Основном суду у Мионици пријаве је 

поднело 27 кандидата,из реда судија нема пријављених кандидата,из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица 27 кандидата. 

Судија Иван Јовичић је истако да је први предлог Комисије Радоје Миловановић, 

судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву.  Радоје Миловановић је рођен 28. децембра 

1980. године у Београду. Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета 

у Београду 2004. године. Правосудни испит је положио 24. марта 2007. 

године.Приправнички стаж је обавио у адвокатској канцеларији од 10. септембра 2004. 

године до 10. марта 2006. године, а од 11. марта 2006. године у Општинском суду у Ваљеву 

где је, после положеног правосудног испита, примљен је у радни однос на неодређено 

време 16. априла 2007. године на радном месту судијског помоћника. Израђивао је нацрте 

судских одлука донетих у извршном поступку, поступао у поступцима извршења, а радио 

је и у грађанском одељењу у извршној и парничној материји. Припремао је материјал за 
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седнице грађанског одељења, водио записнике и израђивао одлуке са седница, а по налогу 

судије обављао је и низ других задатака везаних за функционисање судских јединица у 

Мионици и Љигу. Био је распоређен на радно место секретара и портпарола суда, а 

наставио је да израђује нацрте одлука и редовно прати рад грађанског одељења суда. За 

свој рад је у 2016, 2017. и 2018. години оцењен је оценом „нарочито се истиче“.   Према 

мишљењу седнице свих судија Основног суда у Ваљеву, које мишљење матичног суда 

подржавају Виши суд у Ваљеву и Апелациони суд у Београду, кандидат Радоје 

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

Основног суда у Мионици.  На основу Правилника о програму и начину полагања испита 

на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира 

(„Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Радоје Миловановић је положио испит за 

основне судове и остварио  оцену  пет. 

 

Судија Иван Јовичић је истако да је други предлог Комисије Драгица Добривојевић, 

судијски помоћник у Основном суду у Мионици. Драгица Добривојевић је рођена 2. 

новембра 1973. године у Ваљеву. Основне студије завршила је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 1999. године. Правосудни испит је положила 29. октобра 2003. 

године. Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Лајковцу од 1. фебруара 2000. 

године до 1. фебруара 2003. године. Примљена је у радни однос на неодређено време у истом 

суду, почев од 8. јануара 2004. године, где је радила на пословима судијског сарадника до 

31. децембра 2009. године. Радила је на изради нацрта одлука у парничном, оставинском и 

извршном поступку. У Основном суду у Ваљеву распоређена је на пословима судијског 

сарадника од 4. фебруара 2016. године. У том суду радила је у материји извршења, као 

судијски помоћник код извршног судије. У Основном суду у Мионици од 5. фебруара 2016. 

године је на радном месту судијског сарадника, самосталног саветника, где је израђивала 

нацрте ИПВ решења, као и нацрте решења која се односе на суђење у разумном року. 

Обављала је и послове секретара суда. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче“.  Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у 

Мионици, које мишљење матичног суда подржавају Виши суд у Ваљеву и Апелациони суд 

у Београду кандидат Драгица Добривојевић испуњава све услове који су прописани Законом 

о судијама за избор судије Основног суда у Мионици.  На основу Правилника о програму и 

начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију 

који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Драгица Добривојевић 

је положила испит за основне судове и остварила оцену  пет. 

 

Судија Иван Јовичић сматра да је потребно Народној скупштини предложити два 

кандидата за избор судија за Основни суд у Мионици, с обзиром да је мали суд, ради само 

пет судија,  а имају два упражњена места.  

 Судија Саво Ђурђић је истакао да у Ваљеву има одличних кандидата и предлаже 

Којић Илић Ивану, судијског помоћника у Вишем суду у Ваљеву, која је 1984. Годиште. 

Иначе је из Љига. Има  апсолутно позитивно мишљење у Вишем суду у Ваљеву и позитивно 

мишљење Апелационог суда у Београду. На основу Правилника о програму и начину 

полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који 
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се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Којић Илић Иванаје 

положила испит за основне судове и остварила оцену  пет. Оцена рада је ,,нарочито се 

истиче». 

Следећи кандидат је Антонић Марина. Она је рођена 1980. Године. Судијски 

помоћник је у Вишем суду у Ваљеву. Има  апсолутно позитивно мишљење у Вишем суду у 

Ваљеву и позитивно мишљење Апелационог суда у Београду На основу Правилника о 

програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност 

кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат 

Антонић Марина је положила испит за основне судове и остварила оцену  пет. Оцена рада 

је ,,нарочито се истиче». 

Подржава избор Миловановић Радоја и Добривојевић Драгице.  

Председник Савета Драгомир Милојевић ставља на гласање  предлог да Високи савет 

судства Народној скупштини предложи два кандидата за избор судија за Основни суд у 

Мионици.  

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

 

О Д Л У К У  

                                                       

 

Високи савет судства  Народној скупштини предлаже два кандидата за избор судија  

за Основни суд у Мионици. 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи  Радоја Миловановића, судијског помоћника у Основном суду у Ваљеву 

Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Основни суд у Мионици. 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''' ''''''''''''' предложио Радоја Миловановића, 

судијског помоћника у Основном суду у Ваљеву Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије за Основни суд у Мионици. 

 

 

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

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

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

ПРОТИВ: '''''''' ''''''''''''''' 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложио Драгицу Добривојевић, судијског помоћника у Основном суду у 

Мионици Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Основни суд у 

Мионици. 
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Високи савет судства ''' ''''''''''''''''''' предложио Драгицу Добривојевић, судијског 

помоћника у Основном суду у Мионици Народној скупштини Републике Србије за 

избор судије за Основни суд у Мионици. 

  

10.ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА  

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

Основном суду у Рашки, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 103/18 од 26. 

децембра 2018. године; 

 

Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић дао је реч 

председнику Комисија Високог савета судства   судији Ивану  Јовичићу.  

Судија Иван Јовичић је истакао да на оглас за избор судија у Основном суду у Рашкој 

пријаве је поднело 20 кандидата, из реда судија 2 кандидата,из реда судијских помоћника, 

адвоката и осталих лица 18 кандидата. 

 Судија Иван Јовичић је истакао да је предлог Комисије Дaнијела Станојевић, 

судијски помоћник у Основном суду у Рашки. Данијела Станојевић је рођена 1. фебруара 

1981. године у Ваљеву. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета 

у Београду 2009. године. Правосудни испит је положила 31. октобра 2013. године.Након 

завршеног факултета обавила је приправнички стаж у адвокатској канцеларији у Ваљеву 

од 5. новембра 2009. године до 7. маја 2012. године. Примљена је у радни однос на 

одређено време у Основни суд у Рашки 18. новембра 2016. године на радном месту 

судијског сарадника, да би  засновала радни однос на  неодређено време у истом суду почев 

од 19. јануара 2018. године, где је у својству вишег судијског сарадника радила на 

пословима израде нацрта одлука у кривичној и парничној материји у материји „П1“ и „П2“, 

уз консултацију ИПВ већа израђивала је одговарајуће одлуке. Доносила је нацрте одлука 

о трошковима у кривичним предметима, поступајући по налогу чланова КВ већа, доносила 

је нацрте одлука, водила оставински поступак и израђивала нацрте одлука и водила 

послове Судске управе. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. години оцењена оценом 

„нарочито се истиче“.  Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Рашки, које 

мишљење матичног суда подржавају Виши суд у Краљеву и Апелациони суд у Крагујевцу 

кандидат Данијела Станојевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Основног суда у Рашки. На основу Правилника о програму и начину 

полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који 

се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Данијела Станојевић је 

положила испит за основне судове и остварила оцену  пет. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Данијелу Станојевић, судијског помоћника у Основном суду у Рашки 

Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Основни суд у Рашки. 

 

Високи савет судства ''' '''''''''''''''''''''' предложио Данијелу Станојевић, судијског 

помоћника у Основном суду у Рашки Народној скупштини Републике Србије за избор 

судије за Основни суд у Рашки. 
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11. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

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

Привредном апелационом суду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 13/19 

од 28. фебруара 2019. године; 

 

Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић, дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства судији Бранислави Горавици. Судија 

Бранислава Горавица је истакла да  на оглас за избор судија за Привредни апелациони суд 

пријаве је поднело укупно 16 кандидата, из реда судија 15 кандидата из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица 1 кандидат.   

 

Председник Савета Драгомир Милојевић је истако да једна судија ускоро навршава 

радни век  и да је потребно да се три судије изаберу за Привредни апелациони суд. 

 

Председник Савета Драгомир Милојевић ставља на гласање  предлог да Високи савет 

судства  изабере три судије за Привредни апелациони суд  

 

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

 

О Д Л У К У  

                                                       

 

Високи савет судства  бира  три судије за Привредни апелациони суд.  

   

Судија Бранислава Горавица је истакла да је предлог Комисије Мила Ђорђевић, 

судија Привредног суда у Београду. Радни однос је засновала 4. маја 1989. године као 

приправник у Окружном привредном суду у Београду, све до 31. јула 1991. године. Од 1. 

августа 1991. године до 16. јануара 1996. године, радила је као судијски сарадник у 

Парничном одељењу Трговинског суда у Београду. Од 17. јануара 1996. године до 30. 

новембра 1999. године, радила је као судијски сарадник - саветник председника суда у 

Одељењу привредних спорова Вишег трговинског суда у Београду. Одлуком Народне 

скупштине Републике Србије од 9. новембра 1999. године, изабрана је за судију 

Трговинског суда у Београду. Комисија Привредног апелационог суда за спровођење 

поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Привредног суда у 

Београду, Привредног суда у Ваљеву, Привредног суда у Панчеву, Привредног суда у 

Краљеву, Привредног суда у Крагујевцу, Привредног суда у Пожаревцу, Привредног суда 

у Ужицу и Привредног суда у Чачку, донела је одлуку да се рад судије Миле Ђорђевић за 

период од 1. јула 2015. године до 1. јула 2018. године, вреднује оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију”. Увидом у мишљење седнице свих судија Привредног суда у 

Београду и седнице свих судија Привредног апелационог суда, утврђено је да је судија Мила 

Ђорђевић добила позитивно мишљење за избор за Привредни апелациони суд.    

 

Судија Бранислава Горавица је истакла да је следећи предлог Комисија Тијана 

Поповић. Тијана Поповић, судија Привредног суда у Београду.  Добила је највећи број 

гласова у Привредном апелационом суду. Дипломирала је на Правном факултету 
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Универзитета у Београду 28. јуна 2000. године. Правосудни испит је положила 26. марта 

2003. године. По завршетку основних студија, почев од септембра 2000. године, обавила је 

приправничку праксу, као адвокатски приправник. Након положеног правосудног испита, 

29. априла 2003. године уписала се у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда, са 

седиштем канцеларије у Београду, све до 31. децембра 2009. године. За судију Привреднног 

суда у Београду је изабрана 1. јануара 2010. године. Комисија Привредног апелационог суда 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Привредног суда у Београду, Привредног суда у Ваљеву, Привредног суда у Панчеву, 

Привредног суда у Краљеву, Привредног суда у Крагујевцу, Привредног суда у Пожаревцу, 

Привредног суда у Ужицу и Привредног суда у Чачку, донела је одлуку да се рад судије 

Тијане Поповић за период од 1. јула 2015. године до 20. јуна 2018. године, вреднује оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију”. Увидом у мишљење седнице свих судија 

Привредног суда у Београду и седнице свих судија Привредног апелационог суда, утврђено 

је да је судија Тијана Поповић добила позитивно мишљење за избор за Привредни 

апелациони суд.   

 

Судија Бранислава Горавица је истакла да је следећи кандидат Гордана Вуковић, која 

је предлог судије Горавице и Пантића. Гордана Вуковић, судија Привредног суда у 

Београду, рођена је 19. јуна 1974. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 18. новембра 1998. године. Правосудни испит је положила 8. маја 

2002. године. За судију Трећег општинског суда у Београду изабрана је 9. марта 2005. 

године, где је поступала у предметима из парничне материје.Одлуком Високог савета 

судства од 16. децембра 2009. године, изабрана је за судију Првог основног суда у Београду, 

коју обавља почев од 1. јануара 2010. године. За судију Привредног суда у Београду 

изабрана је 11. јула 2013. године. Била је распоређена је у парнично одељење у периоду од 

2010. године до 2017. године, а од 2017. године до 2019. године у извршно одељење. Од 

2019. године до данас поступа у предметима из парничне материје. Комисија Привредног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Привредног суда у Београду, Привредног суда у Ваљеву, Привредног суда у 

Панчеву, Привредног суда у Краљеву, Привредног суда у Крагујевцу, Привредног суда у 

Пожаревцу, Привредног суда у Ужицу и Привредног суда у Чачку, донела је одлуку да се 

рад судије Гордана Вуковић за период од 1. јула 2015. године до 1. априла 2017. године  и 

од 2. априла 2017. године до 20. јуна 2018. године, вреднује оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију”.  Увидом у мишљење седнице свих судија Привредног суда у 

Београду и седнице свих судија Привредног апелационог суда, утврђено је да је судија 

Гордана Вуковић добила позитивно мишљење за избор за Привредни апелациони суд.    

 

Судија Саво Ђурђић предлаже да трећи кандидат буде Јелена Јовановић или 

Недељковић Синиша. Јелена Јовановић је рођена 1973. године. Судија је Привредног суда 

у Београду, добила је позитивно мишљење и оцену рада ,,изузетно успешно обавља 

судијску функцију.“ Синиша Недељковић је рођен 1967. године. Судија је и председник 

Привредног суда у Пожаревцу, добио је позитивно мишљење и оцену рада ,,изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. 

Петар Петровић подржава избор Миле Ђорђевић, Тијане Поповић и Гордане 

Вуковић за судије Привредног апелационог суда.  

 

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

Мила, судија Привредног суда у Београду  изабере за судију Привредног апелационог суда. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У  

                                                      -  о избору судије - 

 

 

 Мила Ђорђевић, судија Привредног суда у Београду, бира се за судију 

Привредног апелационог суда.  

 

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

Поповић, судија Привредног суда у Београду, изабере за судију Привредног апелационог 

суда 

 

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

 

О Д Л У К У  

                                                      -  о избору судије - 

 

 

 Тијана Поповић, судија Привредног суда у Београду, бира се за судију 

Привредног апелационог суда.  

 

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

Вукови , судија Привредног суда у Београду  изабере за судију Привредног апелационог 

суда 

 

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

 

О Д Л У К У  

                                                      -  о избору судије - 

 

 

 Гордана Вуковић, судија Привредног суда у Београду, бира се за судију 

Привредног апелационог суда.  

 

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

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

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

ПРОТИВ: ''''''''' '''''''''''''' 

12. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА  

 

 

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

Привредном суду у Ужицу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 103/18 од 

26. децембра 2018. године; 
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Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић дао је реч 

председнику  Комисија Високог савета судства судији Бранислави Горавици.  Судија 

Бранислава Горавица је истакла да на оглас за избор судија у Привредном суду у  Ужицу  

пријаве је поднело 14 кандидата,из реда судија нема пријављених кандидата,из реда 

судијских помоћника, адвоката и осталих лица 14 кандидата. 

Судија Бранислава Горавица истиче да је предлог Комисије Зорица Гардић, судијски 

помоћник у Привредном суду у Ужицу. Зорица Гардић је рођена 19. марта 1975. године у 

Ужицу. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 

2004. године. Правосудни испит је положила 20. децембра 2008. године. Приправнички 

стаж је обавила у Трговинском суду у Ужицу, где је 1. априла 2006. године засновала радни 

однос у својству судијског приправника. Након положеног правосудног испита 20. 

децембра 2008. године у истом суду је распоређена на радно место судијског помоћника. 

Израђивала је нацрте одлука у парничном, стечајном и извршном одељењу, као и одлуке из 

области судског регистра а радила је и у области проучавања и припремања питања из 

судске праксе Привредног суда у Ужицу. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. години оцењена 

оценом „нарочито се истиче“.  Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у 

Ужицу, које мишљење матичног суда подржава Привредни апелациони суд кандидат 

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

Привредног суда у Ужицу.  На основу Правилника о програму и начину полагања испита 

на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира 

(„Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Зорица Гардић је положила испит за 

привредне судове и остварила оцену  пет. 

 

Председник Савета Драгомир Милојевић предлаже кандидата Петровић Гордану, која 

је судијски сарадник у Привредном суду у Ужицу. Рођена је 1971. Године, добила је 

позитивно мишљење и за три године рада има оцену ,,нарочито се истиче”. 

 

Судија Бранислава Горавица је истакла да је једногласан предлог Комисије Зорица 

Гардић. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласње предлог да Високи савет 

судства предложи Зорицу Гардић, судијског помоћника у Привредном суду у Ужицу 

Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Привредни суд у Ужицу. 

 

Високи савет судства је ''''''''''''' ''''''''''''' предложио Зорицу Гардић, судијског 

помоћника у Привредном суду у Ужицу Народној скупштини Републике Србије за 

избор судије за Привредни суд у Ужицу.  

 

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

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

 

ПРОТИВ:  ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''' 
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13. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

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

Привредном суду у Зајечару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 11/19 од 

20. фебруара 2018. године; 

 

Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства судији  Бранислави Горавици. Судија 

Бранислава Горавица упознала је присутне да на оглас за избор судија у Привредсном суду 

у Ужицу пријаве је поднело 7 кандидата, из реда судија 2 кандидата, али је један повукао 

пријаву, из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица 5 кандидата. 

  Судија Бранислава Горавица истакла је да је предлог Комисије Ирена Кулић 

Милошевић, судијски помоћник у Основном суду у Зајечару. Ирена Кулић Милошевић је 

рођена 14. септембра 1978. године у Београду. Основне студије завршила је на Правном 

факултету Универзитета у Београду 2007. године. Правосудни испит је положила 1. октобра 

2010. године. Приправнички стаж је обавила у Окружном суду у Зајечару од 5. фебруара 

2008. године до 20. децембра 2010. године, када је после после положеног правосудног 

испита засновала радни однос у Основном суду у Зајечару као судијски помоћник, а од 1. 

октобра 2012. године и као виши судијски помоћник. Била је распоређена у кривичном 

одељењу где је радила на изради нацрта првостепених кривичних пресуда, као и одређених 

нацрта Кв одлука, као и на изради нацрта  Куо одлука. Поступала је и у извршној материји 

и на изради нацрта првостепених П1 пресуда. Била је распоређена и у судској управи где је 

обављала послове секретара и портпарола суда. Учесник је бројних саветовања и семинара 

за које поседује сертификате. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. години оцењена оценом 

„нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Зајечару, 

кандидат Ирена Кулић Милошевић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Привредног суда у Зајечару.  На основу Правилника о програму и 

начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију 

који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Ирена Кулић 

Милошевић је положила испит за привредне судове и остварила оцену  пет. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласње предлог да Високи савет 

судства предложи Ирену Кулић Милошевић, судијског помоћника у Основном суду у 

Зајечару Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Привредни суд у 

Зајечару. 

 

Високи савет судства '''' '''''''''''''''''''  предложио Ирену Кулић Милошевић, 

судијског помоћника у Основном суду у Зајечару Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије за Привредни суд у Зајечару. 

 

14. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 
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- Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Привредном суду у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 11/19 

од 20. фебруара 2019. године; 

 

Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић, реч је дао 

председнику Комисије Високог савета судства у саставу судији Бранислави Горавици. 

Судија Бранислава Горавица је истакла да на оглас за избор судија у Привредсном суду у 

Крагујевцу пријаве је поднело 6 кандидата,из реда судија нема пријављених кандидата, из 

реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица 6 кандидата. 

Судија Бранислава Горавица је истакла да је предлог Комисије Александра 

Ђорђевић, судијски помоћник у Привредном суду у Крагујевцу. Александра Ђорђевић је 

рођена 19. новембра 1977. године у Крагујевцу. Основне студије завршила је на Правном 

факултету Универзитета у Крагујевцу 2002. године. Мастер студије на Правном факултету 

Универзитета у Београду, на студијском програму Право, пословно-правни модул, 

подмодул Право привредних друштава завршила је 1. септембра 2017. године одбраном 

мастер рада не тему „Закључење стечајног поступка са посебним освртом на пренос 

неуновчене имовине стечајног дужника на повериоце“ чиме је стекла академски назив 

мастер правник.  Правосудни испит је положила 23. септембра 2009. године.Приправнички 

стаж је након завршетка студија обавила у Трговинском суду у Крагујевцу од 15. јуна 2004. 

године до 20. маја 2005. година као приправник волонтер, а од 20. маја 2005. године до 20. 

маја 2008. године у истом суду је засновала радни однос као судијски приправник. Током 

приправничког стажа стекла је разноврсно искуство у свим правним областима из 

надлежности овог суда. Након положеног правосудсног испита била је у радном односу у 

овом суду на одређено време од 15. марта 2010. године до 3. августа 2010. године 

обављајући послове судијског помоћника у одељењу привредних спорова које су чинила 

три парнична већа. Радни однос на неодређено време као судијски помоћник, у звању 

судијски сарадник засновала је у Привредном суду у Крагујевцу  4. јануара 2011. године, 

где је током 2011. и 2012. године била распоређена у одељење привредних спорова. Од  9. 

јула 2013. године стиче звање виши судијски сарадник. За свој рад је у 2016, 2017. и 2018. 

години оцењена оценом „нарочито се истиче“.  Према мишљењу седнице свих судија 

Привредног суда у Крагујевцу, кандидат Александра Ђорђевић испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије Привредног суда у Крагујевцу.  На основу 

Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 

7/18), кандидат Александра Ђорђевић је положила испит за привредне судове и остварила 

оцену  пет. 

 

 Констатује се да министар Нела Кубуровић због обавеза напушта седницу Савета. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласње предлог да Високи савет 

судства предложи Александру Ђорђевић, судијског помоћника у Привредном суду у 

Крагујевцу Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Привредни суд у 

Крагујевцу. 
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Високи савет судства је '''''''''''''''' ''''''''''''' предложио  Александру Ђорђевић, 

судијског помоћника у Привредном суду у Крагујевцу Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије за Привредни суд у Крагујевцу. 

 

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

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

 

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

15. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА  

 

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

Прекршајни суд у Бачкој Паланци, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

8/19 од 08.02.2019. године; 

 

Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства  судији Ивану  Јовичићу.  Судија Иван 

Јовичић је упознао присутне да на оглас за избор судија за Прекршајни суд у Бачкој 

Паланци пријаве је поднело укупно  11  кандидата, из реда судија нема пријављених 

кандидатаиз реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица  11  кандидата.  

Судија Иван Јовичић је истако да је предлог Комисије Слађана Станчевић, судијски 

помоћник у Прекршајном суду у Бачкој Паланци.  Слађана Станчевић је рођена 24. априла 

1981. године у Новом Саду. Основне студије завршила је на Правном факултету 

Универзитета у Новом Саду 2007. године.   Правосудни испит је положила 28. марта 2012. 

године. Од 1. јула 2009. године  радила је на радном месту судијског приправника у 

Општинском суду у Бачкој Паланци где је обављала послове у парничној, извршној и 

кривичној реферади као и у земљишно-књижном одељењу. Након положеног правосудног 

испита 28. марта 2012. године наставила је рад  у Основном суду у Новом Саду – Судска 

јединица у Бачкој Паланци. Као судијски помоћник израђивала је нацрте судских одлука у 

парничној, кривичној и извршној реферади, обрађивала притужбе грађана, проучавала и 

припремала предмете за суђења, присуствовала рочиштима и главном претресу и водила 

јавна надметања, радила са странкама и обављала послове међународне овере докумената.  

У Прекршајном суду у Бачкој Паланци засновала је радни однос 4. јануара 2017. године на 

радном месту судијског помоћника радила на пословима припреме и проучавања предмета 

за суђење, присуствoвала је претресу, израђивала нацрте судских одлука, пословима у 

извршној реферади везаних за извршење судских одлука. За свој рад у 2017. и 2018. години 

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

Прекршајног суда у Бачкој Паланци, кандидат Слађана Станчевић испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Бачкој Паланци. На 

основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 

7/18), кандидат Слађана Станчевић је положила испит за прекршајне судове и остварила 

оцену  пет. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Слађану Станчевић, судијског помоћника у Прекршајном суду у Бачкој 

Паланци Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Прекршајног суда у 

Бачкој Паланци. 

 

Високи савет судства ''' '''''''''''''''''''''  предложио Слађану Станчевић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Бачкој Паланци Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије за Прекршајног суда у Бачкој Паланци. 

 

16. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА  

 

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

Прекршајни суд у Зајечару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

8/19 од 08.02.2019. године; 

 

Високи савет судства ''' ''''''''''''''''''' донео одлуку да о овој тачки Дневног реда 

одлучује као о последњој тачки Дневног реда.  

 

17. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

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

Прекршајни суд у Крушевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 8/19 

од 08.02.2019. године; 

 

Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства  судији Ивану Јовичићу. Судија Иван 

Јовичић обавестио је присутне да на оглас за избор судија за Прекршајни суд у Крушевцу 

пријаве је поднело укупно  16  кандидата, из реда судија 1 кандидат, из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица 15  кандидата. 

Судија Иван Јовичић истиче да је предлог Комисије Спасић Јасмина, рођена 1976. 

године. Тужилачки помоћник је у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу од 2014. 

године. Правосудни испит је положила 1999. године. Била је приправник у Општинском 

суду у Крушевцу, а од 1999. године до 2014. године је била стручни сарадник у 

општинском органу за прекршаје у Крушевцу. Добила је позитивно мишљење. На основу 

Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 

7/18), полагала је испит за прекршајне судове и добила је оцену 5. 

Судија Славица Милошевић Газивода подржава предложеног кандидата и  истиче да је 

квалитетан кандидат, који има искуства, 15 година је радила као сарадник у прекршајном 

суду. 

Председник Савета Драгомир Милојевић предлаже Милошевић Душана, полазника 

Правосудне академије. Душан Милошевић је рођен 30. јануара 1988. године у Крушевцу. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 8. септембра 

2011. године. Током 2014. године уписао је докторске академске студије  на управноправној 

ужој научној области. Правосудни испит је положио 26. септембра 2014. године.  Уписао је 
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Правосудну академију фебруара 2016. године. По завршетку почетне обуке, положио је 

завршни испит 6. јула 2018. године, са завршном оценом 5.  Према мишљењу директора 

Правосудне академије, кандидат Душан Милошевић је стручан, оспособљен и достојан за 

обављање судијске функције и свесан је обавезе да својим радом и понашањем мора да 

штити углед судијског позива и да својим личним примером ради на његовом унапређењу.  

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласње предлог да Високи савет 

судства предложи Јасмину Спасић, тужилачког помоћника у Основном јавном тужилаштву 

у Крушевцу Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Прекршајни суд у 

Крушевцу. 

 

Високи савет судства  није донео одлуку о овом предлогу, јер није постојала 

потребна већина за доношење одлуке.    

 

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

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

 

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

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласње предлог да Високи савет 

судства предложи Душана Милошевића, полазника Правосудне Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије за Прекршајни суд у Крушевцу. 

 

Високи савет судства ''' ''''''''''''''  гласова предложио Душана Милошевића, 

полазника Правосудне Народној скупштини Републике Србије за избор судије за 

Прекршајни суд у Крушевцу. 

 

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

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

 

ПРОТИВ:   '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''  '''''''' ''''''''''''. 

 

Судија Славица Милошевић Газивода истиче да је кандидат Душан Милошевић 

сјајан, али да из принципијелних разлога није гласала за њега. 

18. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

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

Прекршајни суд у Нишу који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 8/19 од 

08.02.2019. године; 

 

Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић  дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства  судији Ивану Јовичићу. Судија Иван 

Јовичић је упознао присутне да на оглас за избор судија за Прекршајни суд у Нишу пријаве 

је поднело укупно  30  кандидата, из реда судија нема пријављених кандидатаиз реда 

судијских помоћника, адвоката и осталих лица  30  кандидата  
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 Судија Иван Јовичић је истако да је први предлог Комисије Јеленa Ивановић, 

судијски помоћник у Прекршајном суду у Нишу. Јелена Ивановић рођена је 26. марта 1981. 

године у Крагујевцу. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у 

Крагујевцу дана 25. децембра 2008. године. У периоду од септембра 2009. до јуна 2010. 

године приправнички стаж је обављала у Основном суду у Крагујевцу, а касније од јануара 

2011. до априла 2012. године наставила је обуку у Вишем суду у Крушевцу. Правосудни 

испит је положила 27.новембра 2015. године.Од 16. маја 2016. до 28. фебруара 2019. године 

била је запослена код јавног извршитеља, као помоћник јавног извршитеља. Од 14. марта 

2019. године запослена је у Прекршајном суду у Нишу, на радном месту судијски 

помоћник, у звању самостални саветник. На основу Правилника о програму и начину 

полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који 

се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Јелена Ивановић је 

положила испит за прекршајне судове и остварила оцену  пет. Према мишљењу јавног 

извршитеља код кога је била запослена,  кандидат Јелена Ивановић, је стручна, самостална 

у доношењу одлука, спремна за обављање послова, поседује способност преговарања и 

посредовања, као и спремност за преузимање нових радних задужења. 

Судија Иван Јовичић је истако да је други предлог Комисије Бојанa Митић, судијски 

помоћник у Прекршајном суду у Нишу. Бојана Митић рођена је 4. априла 1981. године у 

Нишу. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу дана24. 

априла 2007. године. Приправнички стаж је започела у Општинском суду у Нишу дана 24. 

октобра 2007. године, те је наставила у  у Основном суду у Нишу, до 24. октобра 2010. 

године. Правосудни испит је положила 22. фебруара 2011. године. Дана 2. јуна 2011. 

године засновала је радни однос у Прекршајном суду у Нишу у својству судијског 

помоћника, са звањем судијског сарадника. Од 6. августа 2013. године послове у овом суду 

обавља у својству вишег судијског сарадника, са звањем самосталног саветника. Радила је 

на изради нацрта пресуда, решења и наредби из свих прекршајних области. Обавља 

послове саслушања странака, а у последње две године у Одељењу судске праксе, активно 

ради на усаглашавању правних ставова Прекршајног суда у Нишу, са ставовима судова 

више инстанце. Обављала је и послове у извршном одељењу, која се тичу израде нацрта 

решења из те области, као и у судској управи, решавајући по притужбама грађана. За 

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

2018. години  није оцењена, а због коришћења породиљског одсуства. Према мишљењу 

седнице свих судија Прекршајног суда у Нишу и седнице свих судија Прекршајног 

апелационог суда добила је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије у Прекршајни суд у Нишу. На основу 

Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 

7/18), кандидат Бојана Митић је положила испит за прекршајне судове и остварила оцену  

пет. 

Судија Иван Јовичић је истако да је трећи кандидат Комисије Миљанa Радовановић, 

судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу. Миљана Радовановић је рођена 28. 

новембра 1976. године у Нишу. Основне студије завршила је Правном факултету 
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Универзитета у Нишу дана 13. јуна 2005. године. Приправнички стаж започела је током 

2005. године, као волонтер у Окружном суду у Нишу, да би као приправник наставила у 

Општинском суду у Нишу. Правосудни испит положила је 1. октобра 2008. године. 

Наставила је да ради у истом суду, као судијски помоћник, у звању судијског сарадника. 

Од 1. фебруара 2010. године до краја 2012. године у Апелационом суду у Нишу била је 

распоређена у грађанском одељењу, а од 2013. године, до данас у кривичном одељењу, а 

обављала је и послове судске праксе за кривичну материју. Дана 1. јануара 2011. године 

стекла је звање виши судијски сарадник, а 1. јануара 2018. године звање судског саветника. 

За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”.Према мишљењу седнице свих судија Апелацоног суда у Нишу, кандидат Миљана 

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

Прекршајног суда у Нишу. На основу Правилника о програму и начину полагања испита 

на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира 

(„Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Миљана Радовановић је положила испит за 

прекршајне судове и остварила оцену  пет. 

 

Судија Иван Јовичић је предложио да Високи савет судства предложи Народној 

скупштини избор три кандидата за Прекршајни суд у Нишу, с обзиром да има три 

упражњена места.  

 

Председник Савета Драгомир Милојевић ставио је на гласање предлог да Високи 

савет судства Народној скупштини предложо три кандидата за избор судија за Прекршајни 

суд у Нишу. 
 

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

 

О Д Л У К У  

                                                       

 

Високи савет судства Народној скупштини предлаже три кандидата за избор судија 

за Прекршајни суд у Нишу. 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласње предлог да Високи савет 

судства предложи Ивановић Јелену, судијског помоћника у Прекршајном суду у                    

Ншу, Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Прекршајни суд у Нишу. 

 

Високи савет судства '''' ''''''''''''''''''''' предложио Ивановић Јелену, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Нишу, Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије за Прекршајни суд у Нишу 
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Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласње предлог да Високи савет 

судства предложи Бојану Митић, судијског помоћника у Прекршајном суду у                    

Нишу, Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Прекршајни суд у Нишу. 

 

Високи савет судства ''' ''''''''''''''''''' предложио,  Бојану Митић судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Нишу, Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије за Прекршајни суд у Нишу. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласње предлог да Високи савет 

судства предложи Миљану Радовановић, судијског помоћника у Апелационом суду у                    

Нишу, Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Прекршајни суд у Нишу. 

 

Високи савет судства ''' ''''''''''''''''''' предложио Миљану Радовановић, 

судијског помоћника у Апелационом суду у Нишу,  Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије за Прекршајни суд у Нишу. 

 

 

Констатује се да је седници Савета приступила министар правде Нела 

Кубуровић. 

 

19. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

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

Прекршајни суд у Панчеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 8/19 

од 08.02.2019. године; 

 

 

Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства  судији Ивану Јовичић.  Судија Иван 

Јовичић упознао је присутне да на  оглас за избор судија за Прекршајни суд у Панчеву 

пријаве  поднело укупно  12  кандидата, из реда судија нема пријављених кандидатаиз реда 

судијских помоћника, адвоката и осталих лица  12  кандидата . 

 Судија Иван Јовичић је истако да је први предлог комисије Маја Биљић. Маја 

Биљић је рођена 1979. године. Правосудни испит је положила 2005. године. Саветник је у 

Прекршајном апелационом суду. Добила је позитивно мишљење. За остварене резултате 

рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. На основу 

Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 

7/18), кандидат Маја Биљић је положила испит за прекршајне судове и остварила оцену  

пет. 

 

Судија Иван Јовичић је истако да је други предлог Комисије Ана Бутулија. Ана 

Бутулија је рођена 1979. године Правосудни испит је положила 2003. године.  Од 2008. 
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године је била адвокат. Тренутно је запослена као самостални саветник у 

Административној канцеларији Савета. На основу Правилника о програму и начину 

полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који 

се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Ана Бутулија је положила 

испит за прекршајне судове и остварила оцену  пет. 

 

Судија Иван Јовчић је истако да је трећи кандидат предлог Славице Милошевић 

Дуња Беатовић је јавнобележнички приправник. Правосудни испит је положила 2014. 

године. На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 

РС”, брoj 7/18), кандидат Дуња Беатовић је положила испит за прекршајне судове и 

остварила оцену  пет. 

Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку да се од Агенције за борбу 

против корупције затражи мишљење да ли би предлагање Ане Бутулије, која је 

запослена у Административној канцеларији, као самостални саветник, на одређено 

време,  Народној скупштини за избор судије,  представљало кршење одредаба  о  

сукобу интереса. 

Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' одложио предлагање кандидата Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Панчеву. 

 

20. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

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

Прекршајни суд у Пироту, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 8/19 

од 08.02.2019. године; 

 

Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства судији Ивану Јовичићу. Судија Иван 

Јовичић упознао је присутне да на оглас за избор судија за Прекршајни суд у Пироту, 

пријаве је поднело укупно  10  кандидата, из реда судија нема пријављених кандидата из 

реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица  10  кандидата  

  Судија Иван Јовичић је истако да је један од кандидата Слободанкa Тодоровић, 

дипломирани правник, РФ ПИО, Филијала Пирот. Слободанка Тодоровић је рођена 7. 

децембра 1983. године у Пироту. Правни факултет Универзитета у Нишу завршила је 17. 

марта 2007. године. Приправнички стаж је започела јануара 2008. године у Општинском 

суду у Пироту, а завршила априла месеца 2010. године у Основном суду у Пироту. 

Правосудни испит је положила 29. априла 2010. године. У периоду од 30. априла до 27. 

децембра 2010. године била је запослена у Основном суду у Пироту на месту судијског 

сарадника на одређено време. Августа месеца 2011. године запослила се у Републичком 

фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Филијали Пирот, на радном месту правни 

заступник.Према мишљењу директора филијале Пирот, РФ ПИО, кандидат Слободанка 

Тодоровић је у досадашњем раду показала ваљано теоријско и практично знање,  савесност 

и одговорност у обављаљу послова и задатка, при чему се истакла у праћењу прописа, 

тумачењу и њиховој примени, тако да у свему испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Пироту. На основу Правилника о 
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програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност 

кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат 

Слободанка Тодоровић је положила испит за прекршајне судове и остварила оцену  пет. 

 

Судија Иван Јовичић предлаже Милана Ранђеловић, руководилац Одељења за 

правне послове ХЕ Пирот, Ђердап Услуге а.д. Кладово. Милан Ранђеловић је рођен 5. 

децембра 1985. године у Пироту. Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар 

Вркатић” у Новом Саду је завршио 29. августа 2011. године. У периоду од новембра 2011. 

године, до новембра 2013. године био је приправник-волонтер у Основном суду у Пироту. 

Правосудни испит је положио 30. септембра 2015. године. Октобра 2014. године засновао 

је радни однос  у ХЕ Ђердап, Кладово, ХЕ Пирот, на месту правника, а од 1. октобра 2015. 

године у ХЕ Пирот, Ђердап Услуге а.д. Кладово,  на месту руководиоца за правне и опште 

послове. На том радном месту, учествовао је у изради нацрта уговора и изради општих 

аката, утврђивања и располагања имовином РС, као и у судским поступцима који се 

обављају у вези заступања ХЕ Пирот. Према мишљењу директора корпоративних послова 

ХЕ Ђердап, Милан Ранђеловић поседује моралне квалитете за вршење судијске функције, 

тако да у свему испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Прекршајног суда у Пироту.  На основу Правилника о програму и начину полагања испита 

на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира 

(„Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Милан Ранђеловић је положио испит за 

прекршајне судове и остварио оцену  пет. 

 

Судија Иван Јовичић је нагласио да председнику Прекршајног суда у Пироту у мају 

месецу 2019. године истиче мандат председника и да му престаје судијска функције, из ког 

разлога предлаже избор два кандидата за Прекршајни суд у Пироту. 

 

Судија Саво Ђурђић предлаже кандидата Христов Срђана. Он је рођен 1988. године. 

Секретар је гимназије.  Правосудни испит је положио 2016. године. Добио је позитивно 

мишљење. Од 2013. године до 2017. године је радио у суду. На основу Правилника о 

програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност 

кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18), кандидат 

Срђан Христов је положио испит за прекршајне судове и остварио оцену  пет. 

Председник Савета Драгомир Милојевић ставио је на гласање предлог да Високи савет 

судства  Народној скупштини предложи два кандидата за избор судија за Прекршајни суд у 

Пироту. 

 

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

 

О Д Л У К У  

                                                       

Високи савет судства  Народној скупштини предлаже два кандидата за избор судија за 

Прекршајни суд у Пироту. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Слободанку Тодоровић,  дипломираног правника, РФ ПИО филијала 

Пирот Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Прекршајни суд у Пироту. 

 

Високи савет судства ''' '''''''''''''  ''''''''''''' предложио Слободанку Тодоровић,  

дипломираног правника, РФ ПИО филијала Пирот Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије за Прекршајни суд у Пироту. 

 

 

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

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

 

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

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Милана Ранђеловића руководиоца Одељења за правне послове ХЕ Пирот 

Ђердап Услуге а.д. Кладово,  Народној скупштини Републике Србије за избор судије за 

Прекршајни суд у Пироту. 

 

Високи савет судства ''' ''''''''''''''''  '''''''''''''' предложио Милана Ранђеловића 

руководиоца Одељења за правне послове ХЕ Пирот Ђердап Услуге а.д. Кладово 

Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Прекршајни суд у Пироту. 

 

 

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

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

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

 

ПРОТИВ'    ''''''''' '''''''''''' 

 

21. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

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

Прекршајни суд у Руми, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 8/19 од 

08.02.2019. године; 

 

  Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић, дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства  судији Ивану Јовичићу.  Судија Иван 

Јовичић упознао је присутне да на  оглас за избор судија за Прекршајни суд у Руми, 

пријаве је поднело укупно  18  кандидата, из реда судија нема пријављених кандидата, 

из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица  18  кандидата. 
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Судија Иван Јовичић је истако да је кандидат Сара Лакић Врућинић, судијски 

помоћник у Прекршајном суду у Руми, Сара Лакић Врућинић рођена је 3. септембра 

1981. године у Београду. Основне студије завршила је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 30. јануара 2008. године. Приправнички стаж је започела у 

Општинском суду у Старој Пазови 14. априла 2008. године, те је наставила до 14. априла 

2011. године у Основном суду у Сремској Митровици, Судска јединица Стара Пазова.У 

периоду од 18. новембра 2011. до 31. марта 2016. године, радила је у АМК “Застава“ доо 

Стара Пазова, на месту самосталног стручног сарадника на правним пословима. 

Правосудни испит је положила 29. јануара 2015. године. Дана 2. априла 2016. године 

засновала је радни однос на одређено време у Прекршајном суду у Руми, на радном 

месту судијског помоћника, са звањем саветника. Радила је на изради нацрта пресуда, 

решења и наредби, послове саслушања странака и послове у извршном одељењу. За 

остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”.Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Руми и седнице свих 

судија Прекршајног апелационог суда добила је позитивно мишљење, те испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије за Прекршајни суд у 

Руми.На основу Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени 

гласник РС”, брoj 7/18), кандидат Сара Лакић Врућинић је положила испит за 

прекршајне судове и остварила оцену  пет. 

  

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Сару Лакић Врућић, судијског помоћника у Прекршајном суду у Руми, 

Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Прекршајни суд у Руми. 

 

Високи савет судства ''' ''''''''''''''''''''' предложио Сару Лакић Врућић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Руми, Народној скупштини Републике Србије 

за избор судије за Прекршајни суд у Руми. 

 

22. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

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

Прекршајни суд у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 8/19 од 

08.02.2019. године; 

 

 Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета Драгомир Милојевић дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу.  Судија Иван 

Јовичић је истакао да на оглас за избор судија за Прекршајни суд у Чачку, пријаве је поднело 

укупно  8  кандидата, из реда судија нема пријављених кандидата.из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица  8  кандидата  

Судија Иван Јовичић је истако да је први  кандидат Ивана Рајковић, судијски 

помоћник у Прекршајном суду у Чачку. Ивана Рајковић рођена је 15. јуна 1985. године у 

Чачку. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 7. 
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септембра 2013. године. Приправнички стаж је обавила у Основном јавном тужилаштву у 

Чачку као приправник-волонтер. Правосудни испит је положила 30. септембра 2016. године. 

У периоду од  новембра 2016. до марта 2017. година била је запослена у Основном јавном 

тужилаштву у Чачку као тужилачки помоћник. На наведеном радном месту израђивала је 

нацрте тужилачких аката, узимала на записник изјаве грађана. Од априла 2017. године 

запослена је у Прекршајном суду у Чачку, на радном месту секретар суда. На том радном 

месту помаже председнику суда у вршењу послова судске управе, узима изјаве на записник, 

израђује нацрте судских одлука, и друге послове у складу са Судским пословником. За 

остварене резултате рада у 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. За 

2016. годину нема оцену рада, с обзиром да није радила у суду.Похађала је бројне семинаре 

и обуке у организацији Правосудне академије.Према мишљењу седнице свих судија 

Прекршајног суда у Чачку добила је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије за Прекршајни суд у Чачку.На основу 

Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 

7/18), кандидат Ивана Рајковић је положила испит за прекршајне судове и остварила оцену  

пет. 

Судија Иван Јовичић предлаже још једног кандидата Комисије и то Слађану Јовичић, 

судијског помоћника у Привредном суду у Чачку. Слађана Јовичић је рођена 8. децембра 

1972. године у Чачку. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у 

Крагујевцу 27. марта 2000. године. У периоду од јуна 2000. године до априла 2003. године 

била је судијски приправник у Општинском суду у Чачку. Правосудни испит је положила 

22. априла 2003. године. Од 1. септембра 2003. године запослена је у Привредном суду у 

Чачку, на радном месту судијски помоћник, те обавља послове израде нацрта одлука у 

парничним предметима, привредним преступима, извршењима и судском регистру. За 

остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Чачку и седнице свих 

судија Привредног апелационог суда, кандидат Слађана Јовичић испуњава све услове који 

су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Чачку. Кандидат 

Слађана Јовичић је положила испит за прекршајне судове и остварила оцену  пет. 

 

Судија Иван Јовичић истиче да у Прекршајном суду у Чачку има слободана  3 места, 

и предлаже да се оба кандидата предложе за избор. 

 

Председник Савета Драгомир Милојевић ставио је на гласање предлог да Високи савет 

судства  Народној скупштини предложи два кандидата за избор судија за Прекршајни суд у 

Чачку. 

 

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

 

О Д Л У К У  
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Високи савет судства  Народној скупштини предлаже два кандидата за избор судија за 

Прекршајни суд у Чачку. 
 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Ивану Рајковић, судијског помоћника у Прекршајном суду у Чачку 

Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Прекршајни суд у Чачку. 

 

Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''   предложио Ивану Рајковић, судијског 

помоћника у Прекршајном суду у Чачку Народној скупштини Републике Србије за 

избор судије за Прекршајни суд у Чачку. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да Високи савет 

судства предложи Слађану Јовичић, судијског помоћника у Привредном суду у Чачку 

Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Прекршајни суд у Чачку. 

 

Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''  предложио Слађану Јовичић, судијског 

помоћника у Привредном суду у Чачку Народној скупштини Републике Србије за 

избор судије за Прекршајни суд у Чачку. 

 

16. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

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

Прекршајни суд у Зајечару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

8/19 од 08.02.2019. године; 

 

 

  Поводом ове тачке Дневног реда председник Савета дао је реч председнику 

Комисије Високог савета судства  судији Ивану Јовичићу.  Судија Иван Јовичић обавестио 

је присутне да на оглас за избор судија за Прекршајни суд у Зајечару пријаве је поднело 

укупно  9  кандидата, из реда судија нема пријављених кандидата, из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица 9  кандидата. 

 Судија Иван Јовичић је истако да је његов предлог Виолета Васиљевић , судијски  

помоћник у Основном суду у Зајечару.  Виолета Васиљевић је рођена 24. марта 1974. године 

у Бољевцу. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 

1999. године. Правосудни испит је положила 30. септембра 2002. године. Од 01. марта 2000. 

године радила је као судијски приправник у Општинском суду у Бољевцу, а од 30. 

септембра 2002. године наставила је да ради у истом суду као судијски сарадник. Од 19. 

новембра 2004. година, па до 31. децембра 2009. године била је именована за судију у 

Општинском органу за прекршаје у Бољевцу. Од 20. децембра 2010. године запослена је на 

радном месту судијског помоћника у Основном суду у Зајечару. Распоређена је у извршној 

материји. За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом 

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

добила је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су прописани Законом о 
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судијама за избор судије у Прекршајни суд у Зајечару. Кандидат Виолета Васиљевић је 

положила испит за прекршајне судове и остварила  оцену  пет. 
 

 Предлог судије Славице Милошевић Газиводе је Иванов Габриола, судијски 

помоћник у Прекршајном суду у Зајечару. Рођена је 1978. године. Правосудни испит је 

положила 2007. године. Од 2015. године је у Прекршајном суду у Зајчару. Добила је 

позитивно мишљење.  За остварене резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”. Полагала је испит за прекршајне судове и остварила је оцену 

пет. 

 Предлог судије Матије Радојичића је Јовнаш Милијана, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Зајечару. Правосудни испит је положила 2006. године.   За остварене 

резултате рада у 2016, 2017. и 2018. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 

Полагала је испит за прекршајне судове и остварила је оцену пет. 

 

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

савет судства предложи Виолету Васиљевић, судијског помоћника у Основном суду 

Зајачару,    Народној скупштини Републике Србије за избор судије за Прекршајни суд у 

Зајечару. 

 

Високи савет судства ''' '''''''''''''  ''''''''''''' предложио Виолету Васиљевић, судијског 

помоћника у Основном суду Зајачару,  Народној скупштини Републике Србије за 

избор судије за Прекршајни суд у Пироту. 

 

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

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

 

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

 

23. РАЗНО: 

 

Председник Савета Драгомир Милојевић је истакао да је потребно да се размотри да ли 

ће Савет дати саопштење  поводом иступа појединих народних посланика на седници 

Нардоне скупштине Републике Србије од 4. маја 2019. године у току расправе о Закону о 

изменама и допунама Кривичног законика. 

Судија Бранислава Горавица сматра да је потребно да Савет да саопштење, али да је 

потребно постићи сагласност око садржине саопштења. 

Судија Саво Ђурђић је навео да је 25. јануара 2019. године Савет пропустио да се 

огласи поводом неких догађаја, односно да Савет тражи анализу у вези измена Кривичног 

законика и да се изјасни у вези изјаве појединих функционера у односу на правосуђе које 

су биле некоректне. Сматра да однос према правосуђу, према судијама и судовима није 

одговарајући и да се крше законске норме због достојанства судија и судова. Истиче, да  ако 

су судије и судови згрешили против њих  се може водити  кривични поступак или 

прекршајни. Сматра да јавни функционери, у складу са Кодексом понашања јавних 

функционера, не смеју  вређати, омаловажавати, говорити о пресуђеним стварима на не 
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адекватан начин , ширти лаже вести и да вређају поједине судије и судове, без обзира да на 

хијерахију судија исудова. Истиче да он сматра да треба Савет да се огласи, да је то део 

његове надлежности, да је Савет орган који према Уставу треба да штити независност 

судства и самосталност. Истиче да Друштво судија огласило, Друштво тужилаца и Јуком. 

Сматра да Савет треба да се изјасни и око системских ствари, да прати ситуацију и даје 

предлога, јер је то његов посао према Уставу и закону. 

Председник Савета Драгомир Милојевић истиче да  је ова тачка стављена на Дневни 

ред седнице како би се Савет изјаснио о наведеним догађајима. 

Судија Славица Милошевић Газивода је истакла да  лично сматра да је обавеза 

Савета да се изјасни и да је једна од најважнаијих функција  Виоског савета очување 

независности и  заштита независности судија и правосуђа и у том смислу Савет је у обавези 

да обављмо своју функцију да изађемо са саопштењем. 

Судија Бранислава Горавица је истакла да је она већ рекла да Савет треба да да 

саопштење, али да треба размотрити у вези са чиме дајемо саопштење и  ко је шта изјавио.  

Судија Иван Јовичић је изјавио да је потребно да се упозна са изјавама функционера 

и дешавањим која су била поводом наведених изјава, како би се могао изјаснисти о њима.  

Министар правде Нела Кубуровић сматра да Савет треба да буде принципијелан и 

да се изјасни о нападима на све судије без изузетка.  

Судија Бранислава Горавица сматра да Савет треба да реагује и да нико нема право 

да прозива судије, да им прети, да их дискредитује, дисквалификује након што су донели 

неку одлуку.  Истиче да није имала намеру да се у том саопштењу наводе имена судија. 

Петар Петровић сматра да треба да се заштите судије и суд, као професија и 

институција, а не да се штите појединци.   

Судија Славица Милошевић Газивода истиче да  она лично не дозвољава да се 

политика меша ни у један сегмент њеног живота, и да она поступа као независтна судија. 

Сматра да Савет увек треба да изда саопштење ако неко врши атак на независност судије, 

без обзира од кога потиче.  

Министарка правде је навела да према анектама НАЛЕДА један од највећих 

проблема је правосуђе, односно анкета привредника који парципирају да је један од 

проблема корупција у правосуђу. Указује да је то анкета привредника, а не њено лично 

мишљење. 

Судија Славица Милошевић Газивода сматра да то има посебну тежину када то каже 

посласник пред милионским аудиторијумом. 

Судија Саво Ђурђић  сматра да Савет треба да штити самосталност и независност 

судова, да законодавна и извршна власт треба да раде свој део посла. Истиче да су 

економисти Србије на саветовању на Копаонику као главни проблем истакли недостатак 

владавине праве  и корупцију у држави, не у правосуђу. Сматра да немамо успешну борбу 

са тим елементом зато што свако не ради свој део после. Истиче да по закону није дозвољено 

атаковање на судије. Сматра да су државни функционери  дужни да својим понашањем и 

поступцима  одражавају поверење у  независност и непристрасност судова и судија. Такође 

су дужни да се придржавају кодекса понашања за државне функционере било да таде у 

Влади или у Народној скупштини. Сматра да у том саопштењу  исто тако обавезно требало 

да буде исказана забринутост да највишим представници државне валасти  смета да када 

судије радећи свој посао донесу одлуку која није по њиховој вољи, а одлука је разматрана. 

По Уставу одлуке могу бити разматране само судским механизмима, само жалба и Врховни 

суд може да каже нешто, али то није кривично дело ако је нека одлука оспорена итд. Постоји 

начин кад је неко учинио кривично дело постоје органи у овој земљи који треба да пријаве  

а не сви проблеми се само таргетирају на правосуђе и на судије. Имају судије право да јавно 

реагују и да судије јавно изнесу своје стручно мишљење о питањима са којима се баве. 
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Истиче,  да  службе, послови и поступци неспојиви са дужношћу  судије су  само они који 

су одређени законом. Ако се неко огрешио, ако није имао сагласност за јавни наступ треба 

и он да одговара. Уставно је право свих грађана па и судија да се чува њихово достојанство, 

да судије имају право као органи судске власти и дужност утврђену Уставом и законима да 

се изјашњају по струковним питањима, да се организују удружења ради заштите својих 

интереса и очувања самосталности и независности у раду.  Сматра да су та права била 

угрожена током дискусије у Народној скупштини.  

Председник Савета Драгомир Милојевић сматра да Савет прво треба да се изјасни 

да ли ће дати саопштење или не, ако одлука Савета буде позитивна онда треба сачинити 

текст саопштења. 

 

Председник Савета Драгомир Милојевић ставио је на гласање предлог  да Савет изда 

саопштење поводом изјава представника законодавне власти на седници Народне 

скупштине Републике Србије одржане 20. маја 2019. године. 

 

Високи савет судства поводом овог предлога није донео одлуку с обзиром да 

није постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

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

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

 

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

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

 

Председник Савета Драгомир Милојевић је наложио Административној канцеларији да за 

следећу седницу Савета припреми материјал у вези ове тачке Дневног реда. 
 

Седница је завршена у 12,30 часова 

Записник саставила:  
Мирјана Павловић 

ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Драгомир Милојевић 

 

 
 

 

 

 


