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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-35/2019-01 

Датум 08.10.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                           одржане 8. октобра 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, Нела Кубуровић, министар правде, Петар Петровић, председник Одбора за 

правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и  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 Двадесет трећу  

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

 

 

 

     Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са Двадесет прве редовне седнице Високог савета судства која 

је одржана 10.09. 2019. године и  Двадесет друге редоване седнице  Високог савета 

судства која је одржана 17.09.2019. године;  

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

Основног суда у Алексинцу,  који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Аранђеловцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 
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4. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Бачкој Паланци, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Бечеју, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Бору, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 

15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Брусу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Великој Плани, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Великом Градишту, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Врању, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Врбасу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Основног  суда у Вршцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Горњем Милановцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Деспотовцу који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Зајечару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Ивањици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Кикинди, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Књажевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 
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20. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Куршумлији, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Лазаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Лесковцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

23. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Лозници, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

24. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Мионици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

25. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Младеновцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

26. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Неготину,  који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

27. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Обреновцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

28. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Параћину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

29. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Петровцу на Млави, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

30. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Пироту, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.02019. године; 

31. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

32. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Пожеги, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

33. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Прибоју, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

34. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Пријепољу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

35. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Рашки, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 
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36. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Руми, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 

15.03.2019. године; 

37. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Сенти, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

38. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

39. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Сремској Митровици, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

40. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Старој Пазови, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

41. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

42. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Трстенику, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

43. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Убу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 

15.03.2019. године; 

44. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Ужицу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

45. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

46. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Шапцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

47. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Аранђеловцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

48. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Бачкој Паланци, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

49. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Бечеју, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

50. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Ваљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

51. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Врању, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 
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52. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Вршцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

53. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Горњем Милановцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

54. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Зајечару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

55. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

56. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Кикинди, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

57. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

58. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Лазаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

59. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Лесковцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

60. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Младеновцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

61. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Новом Пазару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

62. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Параћину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

63. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Пироту, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

64. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

65. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Пожеги, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

66. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Прешеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

67. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Пријепољу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 
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68. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Прокупљу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

69. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Рашки, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

70. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Руми, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

71. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Сенти, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

72. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Сјеници, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

73. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

74. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Сомбору, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

75. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Сремској Митровици, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

76. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

77. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Ужицу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

78. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Шапцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Виши суд у Београду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 45/19  од 

21.06.2019. године; 

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

Виши суд у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 48/19  

од 05.07.2019. године; 

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

Виши суд у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 48/19  од 

05.07.2019. године; 

82. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

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

84. Доношење Правилника о попуњавању извршилачких радних места и положаја у 

Административној канцеларији Високог савета судства; 

85. Разно. 
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Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  предложени дневни ред те су 

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

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

 

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

 

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

која је одржана 10.09. 2019. године и  Двадесет друге редоване седнице  Високог 

савета судства која је одржана 17.09.2019. године;  

 

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

редовне седнице Високог савета судства која је одржана дана 10.09.2019. 

године и Двадесте друге редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана дана 17.09.2019. године. 

 

 

 

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

председника  Основног суда у Алексинцу,  који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Алексинцу пријаву поднео један кандидат, судија Небојша Цолић који је тренутно 

вршилац функције председника суда, а који је и предлог Комисије за избор за председника 

Основног суда у Алексинцу. Небојша Цолић је рођен 1961.године. Правни факултет 

Универзитета у Нишу завршио је 16. децембра 1986. године. Правосудни испит је 

положио 18. децембра 1988. године. Након положеног правосудног испита засновао је 

радни однос у Општинском суду у Алексинцу на радном месту судијског помоћника, у 

звању судијског сарадника, а касније и вишег судијског сарадника. За судију Општинског 

суда у Алексинцу изабран је 14. јула 1989. године, коју дужност је обављао до 4. децембра 

1989. године, када је именован за заменика Општинског јавног тужиоца у Алексинцу, а 

потом и за вршиоца дужности Јавног тужиоца у Алексинцу. Поново је изабран за судију 

Општинског суда у Алексинцу 24. октобра 1995. године.  Одлуком Високог савета судства 

од 16. децембра 2009. године, изабран је на сталну судијску функцију у Апелациони суд у 

Нишу, коју је обављао почев од 1. јануара 2010. године. Решењем Високог савета судства 

од 12. децембра 2013. године постављен је за вршиоца функције председника Основног 

суда у Алексинцу, а за председника је изабран 23. маја 2014. године. Одлуком Високог 

савета судства од од 12. фебруара 2019. године премештен је у Основни суд у Алексинцу, 
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почев од 1. марта 2019. године. Од седнице свих судија Основног суда у Алексинцу, 

Небојша Цолић је добио позитивно мишљење за избор за председника Основног суда у 

Алексинцу. Рад кандидата Небојше Цолића је вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. За 

програм рада и са разговора  

 

 

остварио је коначну оцену пет. Предлог комисије је да се Народној скупштини Републике 

Србије предложи Небојша Цолић за избор председника Основног суда у Алексинцу. 

 

 

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

Небојша Цолић, судија Основног суда у Алексинцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Алексинцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Небојшу Цолића, судију 

Основног суда у Алексинцу, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Основног суда у Алексинцу. 

 

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

председника Основног суда у Аранђеловцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да на оглас за избор председника за Основни суд у 

Аранђеловцу, пријаве су поднела три кандидата.  

 

Већински предлог комисије је Златко Јовановић, судија Основног суда у Аранђеловцу. 

Златко Јовановић је 1963. годиште. Изабран је за судију Општинског суда у Аранђеловцу 

26. маја 1998. године и судија је непрекидно и до данас.  Добио је петицу за програм рада 

и са разговора што чини завршну оцену пет. Добио је позитивно мишљење суда из кога 

потиче и 7 гласова. Његов рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију”.   

Мањински предлог комисије је Вера Јевтић. Она је изузетан судија и председник суда, 

али имајући у виду чињеницу да она навршава радни век 28.10.2019. године, те због 

немогућости да се избор председника оконча пред Народном скуштином до 28.10.2019. 

године, због законске процедуре и рокова, који морају да се испоштују, те из тих 

техничких разлога она не може бити једогласн предлог комисије. Она такође има највише 

оцене, с тим да је добила мањи број гласова свог колектива у односу на претходног 

кандидата, добила је четири гласа, док је други кандидат добио 7 гласова.   

 

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

Јовановић, судија Основног суда у Аранђеловцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Аранђеловцу. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Златка Јовановића, судију 

Основног суда у Аранђеловцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Аранђеловцу. 

 

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

председника Основног суда у Бачкој Паланци, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да на оглас за избор председника у Основом суду у 

Бачкој Паланци пријаве су поднела два кандидата.  

 Предлог комисије је Љиљана Цветинов, судија Основног суда у Бачкој Паланци и 

вршилац функције председника тог суда. Цветинов Љиљана је 1955. годиште. Она је 

судија на сталној судијској функцији од 1986. године, и то непрекидно до данас. Била је 

вршилац функције председника суда, и председник суда у периоду од 2014. до 2019. 

године. Добила је оцену пет са разговора и за програм рада. Добила је позитивно 

мишљење свог колектива и 8 гласова. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно 

обавља судијску функцију и функцију председника суда“. Предлог комисије је да се 

Љиљана Цветинов предложи Народној скупштини Републике Србије за избор 

председника Основног суда у Бачкој Паланци. 

 

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

Цветинов, судија Основног суда у Бачкој Паланци, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Бачкој Паланци. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Љиљану Цветинов, судију 

Основног суда у Бачкој Паланци, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Бачкој Паланци. 

 

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

председника Основног суда у Бечеју, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Бечеју, пријаву поднео један кандидат, то је Горан Чимбуровић, судија Основног 

суда у Бечеју и вршилац функције председника тог суда, који је  и предлог Комисије. Он 

испуњава све законске услове за избор за председника Основног суда у Бечеју. Он је 1967. 

годиште. За судију Општинског суда у Бечеју изабран је 1. јануара 2005. године, на којој 

дужности је био до 31. децембра 2009. године. Од 2012. године изабран је за судију 

Основног суда у Новом Саду. Био је распоређен у судске јединице у Бечеју, Србобрану и 
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Врбасу.  Одлуком Високог савета судста изабран је за судију Основног суда у Бечеју. За 

вршиоца функције председника суда постављен је 2013. године а изабран је  за 

председника Основног суда у Бечеју маја 2014. године. Добио је оцену пет за програм 

рада и оцену пет са разговора, што завршну оцену  чини  оцена пет. Добио је позитивно 

мишљење колектива из кога потиче и свих шест гласова. Његова оцена рада је „ изузетно 

успешно обавља судијски функцију и функцију председника суда“. Предлог комисије је да 

се Горан Чимбуровић, предложи Народној скупштини Републике Србије за избор 

председника Основног суда у Бечеју. 

 

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

Чимбуровић, судија Основног суда у Бечеју, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Бечеју. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Горана Чимбуровића, судију 

Основног суда у Бечеју, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Бечеју. 

 

 

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

председника Основног суда у Бору, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

Бору  пријаве су поднела три кандидата.  

 Једногласни предлог комисије је Марина Првуловић, судија Основног суда у Бору.  

Она је 1962. годиште. За судију за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Бору 

именована је 11. фебруара 2002. године. На предлог Високог савета судства изабрана је од 

стране Народне скупштине Републике Србије за судију Основног суда у Бору на 

трогодишњи мандат, почев од 1. јануара 2010. године. Одлуком Високог савета судства од 

1. јануара 2013. године, изабрана је на сталну судијску функцију. Добила је позитивно 

мишљење суда из кога потиче. Њен рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију”. Добила је оцену  пет за  програм  рада и разговора, што чини завршну 

оцену пет. Предлог комисије је да се Народној скупштини Републике Србије предложи 

Марина Првуловић за избор за председника Основног суда у Бору. 

 

 

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

Првуловић, судија Основног суда у Бору, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Бору. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Марину Првуловић, судију 

Основног суда у Бору, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Бору. 
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7. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Основног суда у Брусу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Брусу пријаву је поднео само један кандидат и то Љиљана Станковић, судија 

Основног суда у Брусу и вршилац функције председника тог суда, која је и предлог 

Комисије.  Она је  1965. годиште и за судију Општинског суда у Брусу је изабрана 24. 

новембра 1998. године. Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године 

изабрана је на сталну судијску функцију у Основни суд у Крушевцу.  Одлуком Високог 

савета судства од 14. децембра 2013. године изабрана је за судију Основног суда у Брусу, 

коју обавља почев од 1. јануара 2014. године. У периоду од 1. јануара до 22. маја 2014. 

године била је вршилац функције председника истог суда. Одлуком Народне скупштине 

Републике Србије од 23. маја 2014. године изабрана је за председника Основног суда у 

Брусу. Добила је позитивно мишљење колектива из кога потиче. За програм рада је одбила 

оцену пет као и са разговора, што је завршна оцена пет. Њен рад је вреднован оценом 

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

председника суда.“ Предлог комисије је да се Народној скупштини Републике Србије 

предложи Љиљана Станковић, судија Основног суда у Брусу, за избор председника 

Основног суда у Брусу. 

 

 

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

Љиљана Станковић, судија Основног суда у Брусу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Брусу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Љиљану Станковић, судију 

Основног суда у Брусу, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Брусу. 

 

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

председника Основног суда у Великој Плани, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Великој Плани, пријаву је поднео један кандидат, Рената Павешковић, судија 

Основног суда у Великој Плани и вршилац функције председника тог суда, која је и 

предлог Комисије. Она је  1964. годиште и за судију Општинског суда у Великој Плани је 

изабрана 9. новембра 1999. године. За председника Општинског суда у Великој Плани је 

изабрана 15. новембра 2005. године, коју дужност је обављала до 31. децембра 2009. 
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године. Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабрана је на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Смедереву а од 12. децембра 2013. године је 

судија Основног суда у Великој Плани. Од 23. маја 2014. године, била је председник тог 

суда до 23.маја 2019. године, а  сада је вршилац функције председника суда. Од свог 

колектива је добила позитивно мишљење. За програм рада је добила оцену пет и са 

разговора оцену пет. Њен рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. Комисија предлаже 

да се Рената Павешковић, предложи Народној скупштини Републике Србије за кандидата 

за председника Основног суда у Великој Плани. 

 

 

 

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

Павешковић, судија Основног суда у Великој Плани, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Великој Плани. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Ренату Павешковић, судију 

Основног суда у Великој Плани, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Великој Плани. 

 

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

председника Основног суда у Великом Градишту, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Великом Градишту пријаву поднео један кандидат, Ненад Тадић, судија Основног 

суда у Великом Градишту, вршилац функције председника суда, који је и предлог 

комисије за избор за председника тог суда. Ненад Тадић је 1964. годиште и за судију 

Општинског суда у Великом Градишту изабран је 1996. године. Потом је био судија 

Основног суда у Пожаревцу све до децембра 2013. године, а након тога је судија Основног 

суда у Великом Градишту. Био је прво вршилац функције председника тог суда, а од 

23.05.2014. године, изабран је за председника суда, коју функцију је обављао до 

23.05.2019. године и сада је вршилац функције председника суда. Добио је позитивно 

мишљење колектива из кога потиче. За програм рада и са разговора добио је оцену пет, и 

петицу као завршну оцену. Његов рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. Предлог 

комисије је да се Ненад Тадић, судија Основног суда у Великом Градишту, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за председника Основног суду у Великом 

Градишту. 

 

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

Тадић, судија Основног суда у Великом Градишту, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор председника Основног суда у Великом Градишту. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Ненада Тадића, судију 

Основног суда у Великом Градишту, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за председника Основног суда у Великом Градишту. 

 

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

председника Основног суда у Врању, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у  Врању пријаве поднела два кандидата, Стојадин Станковић и  Драгана Станковић 

Тасић. Предлог комисије је  Стојадин Станковић, судија, вршилац функције председника 

Основног суда у Врању. Он је 1956. годиште и за судију Основног суда у Врању изабран 

је 01.01.2010. године, а на сталној функцији у том суду је од 28.12.2012. године. Био је 

председник суда у периоду од 2014. до 2019. године, а сада је вршилац функције 

председника тог суда. Добио је све петице и на разговору и за програм рада, и има 

завршну оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно мишљење и знатно већи број 

гласова од другог кандидата, и то добио је 17 од 26 гласова. Његов рад је вреднован 

оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију председника суда“. 

Предлог комисије је да се Стојадин Станковић, судија Основног суда у Врању, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор председника Основног суда у Врању. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију.  

 

 Накн добијене речи, судија Бранислава Горавица је предложила  да се за Основни 

суд у Врању не бира ни један од кандидата. Навела је да је кандидат Стојадин Станковић 

1956. годиште, и био је већ председник и да је било доста притужби на његов рад, и 

истиче да није сагласна да предлог буде  други кандидат који је поднео пријаву на оглас. 

Предложила је да се за Основни суд у Врању понови оглас. 

 

 Након добијене речи судија Матија Радојичић је навео да се слаже са предлогом 

судије Бранислава Горавице, с обзиром да оба кандидата нису тако сјајна. 

 

 Након добијене речи судија Александар Пантић је навео да је предложени кандидат 

за избор  добио завидан број гласова свог колектива и то 17 гласова. 

 

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

Станковић, судија Основног суда у Врању, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Врању. 

 

 Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да није 

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 (ЗА: '''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''' '''''''' '''''''''''''') 
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 (ПРОТИВ: ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' 

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

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

 

 

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

председника Основног суда у Врбасу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Врбасу, пријаве поднело четири кандидата, те да су три пријаве повучене и остао је 

један кандидат, Весна Зековић Марковић, судија Основног суда у Врбасу, вршилац 

функције председника тог суда, који је и предлог комисије. Весна Зековић Марковић је 

1962. годиште и она је од приправника у Основном суду у Врбасу, а за судију је изабрана 

за тај суд 2002. године. Била је председник тог суда, а сада је вршилац функције 

председника. Добила је позитивно мишљење свог колектива. Добила је оцену пет за 

програм рада и на разговору, и као завршну оцену има петицу. Њен рад је вреднован 

оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију председника суда“. 

Предлог комисије је да се Весна Зековић Марковић, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за председника  Основног суда у Врбасу.  

 

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

Зековић Марковић, судија Основног суда у Врбасу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Врбасу. 

 

 Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да није 

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

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

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

 

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

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

 

 

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

председника Основног  суда у Вршцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Вршцу пријаве поднела два кандидата. Милица Гавранчић и Цвета Кајевић 
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Грубишић, судије Основног суда у Вршцу. Оба кандидата су одлична. Милица Гавранчић 

је одличан кандидат, али је комисија овог пута дала предност кандидату Цвети Кајевић 

Грубишић, зато што је старија по годинама од другог кандидата и искуснији је судија, те 

је предлог Комисије  Цвета Кајевић Грубишић. Она  је 1959. годиште, за судију 

Општинског суда у Вршцу је изабрана 1995. године а на сталној судијској функцији у 

Основни суд у Вршцу је од 1. јануара 2010. године, када је постављена и за вршиоца 

функције председника Основног суда у Вршцу, а коју функцију је обављала до 17. 

септембра 2013. године. Од свог колектива је добила позитивно мишљење, пет од 

једанаест гласова. За програм рада је добила оцену пет као и  са разговора оцену пет, што 

завршну оцену чини оцена пет. Њен рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију”.  Предлог комисије је да се Цвета Кајевић Грубишић, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор председника Основног суда у Вршцу. 

 

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

Кајевић Грубишић, судија Основног суда у Вршцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Вршцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Цвету Кајевић Грубишић, 

судију Основног суда у Вршцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Вршцу. 

 

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

председника Основног суда у Горњем Милановцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Горњем Милановцу, пријаву поднео један кандидат, Душан Љутић, судија, 

вршилац функције председника Основног суда у Горњем Милановцу који кандидат је и 

предлог комисије. Он је 1966. годиште и за судију Општинског суда у Горњем Милановцу 

изабран је 10. јула 2003. године. Био је председник тог суда у периоду од 2014. године до 

2019. године, а сада је вршилац функције председника тог суда. За програм рада добо је 

оцену пет, са разговора оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно мишљење и свих 

6 гласова. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију и 

функцију председника суда“. Предлог комисије је да се  Душан Љутић, судија Основног 

суда у Горњем Милановцу, предложи Народној скупштини Републике Србије за избор 

председника Основног суда у Горњем Милановцу. 

 

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

Љутић, судија Основног суда у Горњем Милановцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Горњем Милановцу. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Душана Љутића, судију 

Основног суда у Горњем Милановцу, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за председника Основног суда у Горњем Милановцу. 

 

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

председника Основног суда у Деспотовцу који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

у Деспотовцу пријаву поднео један кандидат, Јован Велисављевић,  судија, вршилац 

функције председника Основног суда у Деспотовцу, који је и предлог комисије. Јован 

Велисављевић је 1970. годиште и судија је тог суда од 1999. године на сталној судијској 

функцији. Био је председник Основног суда у Деспотовцу у периоду од 2014. до 20019. 

године, а сада је вршилац функције председника тог суда. Од колектива је добио 

позитивно мишљење и 7 гласова. За програм рада и са разговора добио је оцену пет. 

Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију 

председника суда“. Комисија предлаже да се Јован Велисављевић, судија Основног суда у 

Деспотовцу, предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за председника 

Основног суда у Деспотовцу. 

 

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

Велисављевић, судија Основног суда у Деспотовцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Деспотовцу. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Јована Велисављевића, судију 

Основног суда у Деспотовцу, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Основног суда у Деспотовцу. 

 

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

председника Основног суда у Зајечару, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да су на оглас за избор прдседника Основног 

суда у Зајечару пријаве поднела два кандидата, Николић Владан, вршилац функције 

председника тог суда и Биљана Чолић Трајковић. Већински предлог комисије је да се 

предложи  Владан Николић, Народној скупштини Републике Србије за избор Председника 

Основног суда у Зајечару. Он је 1978. годиште и почео је у Основном суду у Зајечару као 

судијски приправник, а 2010. године је изабран за судију тог суда на период од три 

године, и на сталнлу судијску функцију у том суду је изабран 2013. године. Од 2014. 
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године је био вршилац функције председника суда, а потом и председник тог суда, и сада 

је вршилац функције председника Основног суда у Зајечару. Добио је петицу за програм 

рада и са разговора. Добио је позитивно мишљење свог колектива и 12 гласова. Његов рад 

је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију 

председника суда“.  

 

Судија Александар Пантић је навео да је мањински предлог комисије, односно да је 

његов предлог као председника комисије кандидат Биљана Чолић Трајковић, судија 

Основног суда у Зајечару. Она је знатно дуже судија у односу на Владана Николића. Она 

је прво изабана за судију Општинског органа за прекршаје 2001. године у Соко Бањи, 

затим је 2004 године изабрана за  судију Општинског суда у Бору а 01.01.2010. године је 

изабрана за судију Основног суда у Зајечару.  Она је судија од 2002. године. За програм 

рада је добила оцену пет, са разговора оцену пет и завршна оцена јој је пет. Добила је 

позитивно мишљење свог колектива и четири гласа. Њен рад је вреднован оценом „ 

изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је поводом ове тачке дневног реда 

отворио дискусију.  

 

 Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је истакла да она као 

члан комисије може да каже да су оба кандидата сјајна. Истакла је да се она лично 

определила за кандидата Владана Николића, јер није видела разлог зашто да се поново не 

предложи за председника, јер је он према подацима са којима располаже, добро обављао 

ту функцију и добио је више гласова. Додала је да је и кандидат Биљана Чолић Трајковић 

сјајан кандидат. 

 

 Након добијене речи, судија Александар Пантић је истакао да је кандидат  Биљана 

Чолић Трајковић, дупло дуже судија од другог кандидата, и да је показала идеје за 

унапређење рада суда, те да има одличан програм рада и идеје у смислу побољшања 

функционисања суда. 

 

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

Николић, судија Основног суда у Зајечару, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Зајечару. 

 

 

 Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да није 

постојала  законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

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

 

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

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

 

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

Чолић Трајковић, судија Основног суда у Зајечару, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Зајечару. 
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- Високи савет судства ''''''''''''' '''''''''''''' предложио је  Биљану Чолић 

Трајковић, судију Основног суда у Зајечару, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суда у Зајечару. 

 

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

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

'''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''' ''' '''''''''' '''''''') 

 

(ПРОТИВ: ''''''''' ''''''''''''''' 

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

председника Основног суда у Ивањици, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Ивањици пријаве поднела два кандидата, Снежана Бјелогрлић, судија, вршилац 

функције председника Основног суда у Ивањици и Војислав Милановић, судија тог суда. 

Већински предлог комсије је кандидат Снежана Бјелогрлић. Она је 1968. годиште и у том 

суду је од почетка, прво као приправник, стручни сарадник а 1998. године је изабрана за 

судију тог суда. Једно кратко време је била судија Основног суда у Пожеги, а у Основни 

суд у Ивањици се вратила 2014. године. Била је председник тог суда у периоду од 2014. до 

2019. године, и сада је вршилац функције председника тог суда. За програм рада је добила 

оцену пте и са разговора оцену пет, завршна оцена јој је пет. Добила је позитивно 

мишљење од свог колектива. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију и функцију председника суда“. 

Други предлог је кандидат Милановић Војислав и он је знатно млађи од кандидата 

Снежана Бјелогрлић, он је 1974. годиште и судија је тог суда. У том суду је исто био прво 

приправник, потом сарадник и за судију тог суда је изабран 2015. године на период од три 

године, а на сталну судијску функцију је изабран 10.04.2018. године.  Он је за програм 

рада добо оцену пет, са разговора оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно 

мишљење. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију“.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда је 

отворио дискусију.  

 

 Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је истакла да се апсолутно 

противи да се мимо записника, а пре гласања  o кандидатима износе  непроверени подаци, 

а који могу утицати на комисију и остале чланове Савета о томе како ће да гласају. Навела 

је да се нешто слично већ догодило на претходној седници и судија Матија Радојичић је 

чак размишљао да поводом тога отвори дискусију, због чега се мимо записника кандидати 

дискредитују  непровереним изјавама, а потом се тражи да се таква дискусија избрише из 

записника. Моли да  ова дискусија ако је дискусија о кандидатима  буде на записнику. 

Истакла је да она сад дискутује за записник и наводи да је кандидат Снежана Бјелогрлић, 
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један изузетан судија и изузетан председник суда, врло је успешно водила тај суд и 

апсолутно заслужује да буде председник тог суда. Судија је још од 1998. године и члан је 

Управног одбора Друштва судија Србије у последњем мандаду, а сада је изабрана и за 

председника Друштва судија. Ради се о једној особи која је својим радом допринела да то 

удружење на један културан начин без икаквих сукоба, без непримерених изјава о другим 

удружењима, без уплитања политике се бави управо темама које се односе на струку, па је 

тако била организована конференција о улози и положају Правосудне академије, па 

конференција о материјалном положају судија. То се удружење бави оним што јесте посао 

једног струковног удружења. Ради се о једној изузетно умереној особи која има 

способност за једно културно комуницирање, изражавање и слично и да на тај начин је 

уверена да ће као прва међу једнакима да води тај суд и да овај кандидат има њену личну 

подршку. 

 

 Након добијене речи,  судија Матија Радојичић је истакао да се слаже са 

дискусијом судије Браниславе Горавице, и истиче да није коректно прибављати 

информације на такав начин. Прошли пут за Прекршајни суд у Београду, а што није ушло 

у записник, да је наведено да је кандидат направила катастрофалнлу грешку зато што је 

пробала да зове накога на ручак, а испоставило се после да тај кандидат нема ни телефон 

те особе. Истакао је да никада ништа ружно није рекао о свом колеги, и истиче да није 

лепо да се наводе неке ствари које немогу да се провере. Кандидата треба афирмативно 

представити, а за против кандидата не треба ништа износити. 

 

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

Бјелогрлић, судија Основног суда у Ивањици, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Ивањици. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' ''''''''''''' је  предложио Снежану Бјелогрлић, 

судију Основног суда у Ивањици, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Ивањици. 

 

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

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

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

 

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

 

 

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

председника Основног суда у Кикинди, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да су по огласу за избор председника Основног 

суда у Кикинди пријаве поднела два кандидата, Жугић Славко, судија Другог оснвног 

суда у Београду и Наташа Иветић, судија, вршилац функције председника Основног суда 

у Кикинди.  Већински предлог комисије је кандидат Наташа Иветић. Она је 1968. годиште 
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и судија је тог суда. Почела је у том суду као судијски приправник, потом стручни 

сарадник, а за судију тог суда је изабрана 1996. године. Од 01.01.2010 године, постављена 

је за вршиоца функције председника тог суда, а 2014. године је изабрана за председника 

суда, коју функцију је вршила до 2019. године, и сада је вршилац функције председника 

Основног суда у Кикинди. Добила је петицу за програм рада и са разговора, и завршна 

оцена јој је пет. Добила је једногласно позитивно мишљење из колектива из кога потиче и  

12 гласова својих колега. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију и функцију председника суда“.  

 

Други мањински предлог комисије је кандидат Славко Жугић. Он је 1956. годиште 

а на сталну судијску функцију је изабран 2000. године у Пети општински суд у Београду, а 

од 01.01.2010. године изабран је за судију Првог основног суда у Београду. Од 01.01.2014. 

године је судија Другог основног суда у Београду, где и сада обавља судијску функцију. 

Његова просечна оцена за програм рада је 4,33, са разговора је добио просечну оцену 4,33 

и завршна оцена је четири. О овом кандидату се није изајшњавао суд за који конкурише, 

јер немају увид у његов рад, с обзиром да је он судија Другог основног суда у Београду. 

Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

 

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

Иветић, судија Основног суда у Кикинди, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Кикинди. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' ''''''''''''' предложио је Наташу Иветић, судију 

Основног суда у Кикинди, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Кикинди. 

 

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

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

 

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

 

 

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

председника Основног суда у Књажевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Књажевцу пријаве поднело четири кандидата, док је једна пријава одбачена и 

остала су три кандидата за избор за председника. Комисија има два предлога и већински 

предлог комисије је кандидат Мирјана Павловић, судија, вршилац функције председника 

Основног суда у Књажевцу. Она је 1959. годиште и почела је у том суду прво као судијски 

приправник, потом као стручни сарадник а 2005. године је изабрана за судију Општинског 

суда у Књажевцу. Од 01.01.2010. године је судија Основнног суда у Зајечару, а након тога 

почев од 01.01.2014. године је Основног суда у Књажевцу.  Павловић Мирјана је судија од 
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2005. године па до данас. Добила је пет за програм рада и са разговора је добила петицу, и 

завршна оцена јој је пет. Добила је позитивно мишљење из свог колектива и три гласа 

својих колега. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију“.  

Други мањински предлог комисије а кога предлаже члан комисије, судија Славица 

Милошевић Газивода је Сања Соколовић, судија Основног суда у Књажевцу. Она је 1977. 

годиште. Почела је као судијски приправник у Општинском суду у Књажевцу, где је била 

и стручни сарадник, а потом је 01.01.2010. године изабрана за судију Основног суда у 

Пироту. На сталну судијску функцију је изабрана 01.01.2013. године, а у Основном суду у 

Књажевцу је од 2018. године, и то по њеном захтеву за премештај из Основног суда у 

Пируту у Основни суд у Књажевцу, где се и сада налази. За програм рада добила је оцену  

 

пет и са разговора је добила оцену пет, и завршна оцена јој је пет. Добила је позитивно 

мишљење свог колектива и један глас.  Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Кандидат који је већински  предлог  комисије је судија од 

2005. године, док други предложени кандидат је судија од 2010. године.  

 

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

Павловић, судија Основног суда у Књажевцу, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Књажевцу. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' ''''''''''''' предложио је Мирјану Павловић, 

судију Основног суда у Књажевцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Књажевцу. 

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

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

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

 

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

 

 

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

председника Основног суда у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Краљеву пријеве су поднела четири кандидата из реда судија. Већински предлог 

комисије је кандидат Драган Димитријевић, судија, вршилац функције председника 

Основног суда у Краљеву. Он је1973. годиште и у Окружном суду у Краљеву је почео са 

радом као приправник, потом је био судијски сарадник, а за судију је изабран 2010. године 

у Основном суду у Новом Пазару на први избор на период од три године. Од 01.01.2013. 

године је на сталној судијској функцију у Основном суду у Новом Пазару, а од 01.10.2017. 

године је судија Осановног суда у Краљеву, где и сада обавља судијску функцију. За 

програм рада је добио оцену пет , са разговора оцену пет и завршна оцена му је пет. Добио 
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је једногласно позитивно мишљење суда из кога потиче. Његов рад је вреднован за 

последње три године оценом „изузетно успешно обавља судисјку функцију“. 

Други мањински предлог комисије је Светлана Јовановић, судија Вишег суда у 

Краљеву. Она је прво била приправник у Општинском суду у Краљеву, затим стручни 

сарадник у том суду, а судија је у том суду од 1994. године па до 17. 05.2019. године, када 

је изабрана за судију Вишег суда у Краљеву. Добила је за програм рада оцену пет, са 

разговора оцену пет и има коначну оцену пет. Добила је једногласно позитивно мишљење 

суда за који конкурише. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију. 

 

 Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода, члан комисије је 

истакла да је по њој неупоредиво испред свих кандидата који су конкурисали за Основни 

суд у Краљеву, кандидат Светлана Јовановић. Ради се о судији која је 1960. годиште, и 

судија је од 1994. године, а која је до маја ове године била судија тог суда и упозната је са 

свим проблемима и проблематиком суда, тако да из тих разлога јој је дала предност. 

 

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

Димитријевић, судија Основног суда у Краљеву, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Краљеву. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''' '''''''''''''' предложио је  Драгана Димитријевића, 

судију Основног суда у Краљеву, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Краљеву. 

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

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

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

 

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

 

 

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

председника Основног суда у Куршумлији, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

Куршумлији пријаве су поднела три кандидата. Предлог комисије је Јелица Милановић, 

судија, вршилац функције председника Основног суда у Куршумлији. Она је 1957. 

годиште и судија је тог суда од самог почетка, прво као приправник, стручни сарадник, а 

1984. године је изабрана за судију у том суду. Од 01.01.2010. године је била судија 

Основног суда у Прокупљу, с обзиром да је Куршумлија била судска јединица тог суда, а 

након формирања суда у Куршумлији од 01.01.2014. године, она је судија Основног суда у 
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Куршумлији где и сада обавља судијску функцију. За програм рада је добила пет, са 

разговора оцену пет и има коначну оцену пет. Од свог колектива је добила позитивно 

мишљење и пет гласова, као и сви остали кандидати. Њен рад је вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“.  Комисија је овог кандидата предложила с 

обзиром да она у том суду има најдужи судијски стаж, упозната је са проблемима у 

функционисању суда, и оставила је добар утисак на разговору. Предлог комисије је да се 

Јелица Милановић, судија Основног суда у Куршумлији, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор председника Основног суда у Куршумлији. 

 

 

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

Милановић, судија Основног суда у Куршумлији, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Куршумлији. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Јелицу Милановћ, судију 

Основног суда у Куршумлији, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Основног суда у Куршумлији. 

 

 

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

председника Основног суда у Лазаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Лазаревцу, пријаве су поднела два кандидата и комисија има два предлога. 

Већински предлог комисије је Бранко Радосављевић, судија Основног суда у Лазаревцу. 

Он је 1960. годиште и почео је са радом у Општинском суду у Лазаревцу као судијски 

приправник, потом је био стручни сарадник у том суду, а 1988. године био изабран за 

судију тог суда. Од 2010. године био је судија Другог основног суда у Београду, а од 

01.01.2014. године је судија Основног суда у Лазаревцу. За програм рада добио је оцену 

пет, са разговора пет и завршну оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно 

мишљење и 10 гласова од 10 судија који су гласали и оба кандидата су добила позитивно 

мишљење и исти број гласова. Његов рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. 

Други мањински предлог комисије је кандидат Љубивоје Ковачевић, судија, 

вршилац функције председника Основног суда у Лазаревцу. Он је 1955. годиште и за 

судију је изабран још 1983. године у Основни суд у Лазаревцу. Од 2005. до 2009. године, 

био је председник тог суда. Од 01.01.2010. године је био судија Другог основног суда у 

Београду, да би поново када је формиран суд у Лазаревцу, 01.01.2014. године, изабран је 

за судију Основног суда у Лазаревцу, и у том суду је прво био фршилац функције 

председника тог суда, па након тога и председник суда до 2019. године, а сада је вршилац 

функције председника Основног суда у Лазаревцу. Добио је петицу за програм рада, са 

разговора је такође добио оцену пет и завршну оцену пет. Од свог колектива је добио је 

позитивно мишљење и 10 гласова од 10 присутних судија који су гласали. Његов рад је 
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вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију и фукцију председника 

суда“. 

 

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

Радосављевић, судија Основног суда у Лазаревцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Лазаревцу. 

 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''' ''''''''''''' је предложио Бранка Радосављевића, 

судију Основног суда у Лазаревцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Лазаревцу. 

 

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

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

 

  

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

 

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

председника Основног суда у Лесковцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Лесковцу пријаве су поднела два кандидата, Миодраг Јанковић и Божидар 

Јанковић, судије Основног суда у Лесковцу. Предлог комисије је Миодраг Јанковић, 

судија, вршилац функције председник Основног суда у Лесковцу. Он је 1959. годиште и 

цео радни век је провео у том суду и то као приправник, потом као стручни сарадник, а за 

судију је изабран 1992. године у том суду. У том суду је био и вршилац функције 

председника суда, а од 2014. до 2019. године је био председник, а сада је вршилац 

функције председника суда. Добио је за програм рада оцену пет, са разговора пет, и има 

завршну оцену пет. Убедљиво је вићи број гласова добио од свог противника из суда из 

кога потиче, добио је 27 гласова а против кандидат само 1 глас. Његов рад је вреднован 

оценом „ изузетно успешно обавља функцију председника суда“. Предлог комисије је да 

се Миодраг Јанковић, судија Основног суда у Лесковцу предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор председника у Основном суду у Лесковцу.  

 

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

Миодраг Јанковић, судија Основног суда у Лесковцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Лесковцу. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Миодрага Јанковића, судију 

Основног суда у Лесковцу, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Лесковцу. 

 

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

председника Основног суда у Лозници, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Лозници пријаве поднела шест кандидата. Комисија за овај суд има два предлога, 

већински предлог комисије је Милица Тодоровић, судија Основног суда у Лозници. Она је 

1964. годиште и почела је са радом 1988. године у Општинском суду у Лозници као 

стручни сарадник, а 1994. године је изабрана за судију тог суда.  Од 01.01.2010. године је 

судија Основног суда у Лозници. За програм рада је добила оцену пет, са разговора оцену 

пет и завршну оцену пет. Од свог колектива је добила позитивно мишљење. Њен рад је 

вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију „. 

Други мањински предлог комисије је Гордана Грујић, судија Основног суда у 

Лозници. Она је 1962. годиште и на сталној судијској функцији је од 1994. године у 

Општинском суду у Лозници, а потом од 01.10.2010. године је судија Основног суда у 

Лозници. За програм рада је добила оцену пет, са разговора је добила оцену пет и завршну 

оцену пет. Добила је позитивно мишљење свог колектива.  Њен рад је вреднова оценом „ 

изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију. 

 

Након добијене речи судија Иван Јовичић је истакао да није био члан комисије и да 

не познаје кандидате који су предложени, али да има сазнања да је кандидат Гордана 

Грујић, врхунски судија али да не заначи да кандидат Милица Тодоровић није добар 

кандидат. 

 

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

Милица Тодоровић, судија Основног суда у Лозници, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Лозници. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''' '''''''''''' је предложио Милицу Тодоровић, 

судију Основног суда у Лозници, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Лозници. 

 

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

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

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

 

 

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

председника Основног суда у Мионици, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Мионици пријаве поднела два кандидата и комисија има два предлога. Већински 

предлог комисије је  Снежана Панић, судија Основног суда у Мионици. Она је 1964. 

годиште. За судију Општинског суда у Мионици је изабрана 2004. године, затим је од 

21.09.2012. године изабрана за судију Основног суда у Ваљеву на сталну судијску 

функцију, а од 01.01.2014. године је судија Основног суда у Мионици. Њена просечна 

оцена за програм рада је 4,66 оцена са разговора је 4,66 и завршна оцена је пет. Добила је 

позитивно мишљење колектива из кога потиче  и један глас. Њен рад је вреднован оценом 

„ изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

Други мањински предлог комисије је Драган Радојевић, судија Основног суда у 

Мионици. Он је 1958. годиште и за судију Општинског суда у Љигу на сталну судијску 

функцију изабран је 1989. године, затим је у периоду од 2005. до 2009. године, био 

председник тог суда. Од 01.01.2010. године је био изабран за судију Основног суда у 

Ваљеву. Од 01.01.2014. године је судија Основног суда у Мионици и вршилац функције 

председника тог суда, а од 23.05.2014. године је био председник све до 23.05.2019. године, 

сада је вршилац функције председника тог суда. За програм рада је добио оцену пет, са 

разговора је добио оцену пте и завршну оцену пет. Добио је позитивно мишљење свог 

колектива и три гласа. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију и функцију председника суда.“ 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је поводом ове тачке дневног реда 

отворио дускусију.  

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић, члан комисије је навела да је по 

њој све очигледно и да по свему кандидат Драган Радојевић има предност. Прво добио је 

апслутну подршку свог колектива, петнаест година је дуже судија од кандидата који је 

предложен као већински предлог комисије,  оцењен је од стране комисије  и за разговор и 

за програм бољом оценом него кандидат који је већински предлог комисије, већ је био 

председник, а сад је вршилац функције председника суда, и никада није било проблема у 

раду тог суда, и не види ни један разлог да оно што је добро да се мења. 

 

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

Панић, судија Основног суда у Мионици, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Мионици. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''' ''''''''''''' је  предложио Снежану Панић, судију 

Основног суда у Мионици, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Мионици. 

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

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

 

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

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

 

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

председника Основног суда у Младеновцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да да су на оглас за избор председника 

Основног суда у Младеновцу пријаве поднела четири кандидата. Комисија има два 

предлога. Већински предлог комисије је кандидат Саша Исаковић, судија Основног суда у 

Младеновцу. Он је 1962. годиште и почео је са радом у Општинском суду у Младеновцу, 

прво као судијски приправник, потом као стручни сарадник а на судијску функцију у том 

суду је изабран на сталну судијску функцију 1992. године.  Потом је један период од 2011. 

до 2012. године био адвокат, а од 18.09.2012. године изабран је за судију Другог основног 

суда у Београду на сталну судијску функцију. Почев од 01.01.2014. године је судија 

Основног суда у Младеновцу, и од тог датума је постављен за вршиоца функција 

председника суда, а председник тог суда је био од 23.05.2014. године до 23.05. 2019. 

године, а сада је вршилац функције председника Основног суда у Младеновцу. За програм 

рада је добио просечну оцену пет, са разговора је добио просечну оцену 4,66 и завршну 

оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно мишљење и 10 од 14 гласова. Његов рад 

је вреднован оценом „ изузетно успшено обавља судијску функцију и функцију 

председника суда“.  

Други мањински предлог комсије је Небојша Васић, судија Основног суда у 

Младеновцу. Судија Александар Пантић, је истакао да је његов утисак као председника 

комисије, који је настао након разговора са кандидатима, да су у том суду веома лоши 

међуљудски односи. На то су указивала два кандидата Вукановић Славиша и 

Миросављевић Владимир, али сама чињеница да у тако једном малом суду који има 14 

судија се јавила 4 кандидата за избор прдседника, а из неког искуства указује да није баш 

све у том суду у најбољем реду. Истакао је да се он одлучио за кандидата Небојшу Васића, 

с обзиром да је на њега оставио утисак да је он у могућности да те поремећене односе у 

суду може довести у нормалу и у ред, због чега је и предложио Васић Небојшу. Васић 

Небојша је 1965. годиште  и свој рад је започео као судијски приправник, потом судијски 

сарадник у Општинском суду у Младеновцу, а за судију у том суду је изабран 1996. 

године. Од 18.10.2012. године, изабран је за судију Другог основног суда у Београду, а 

потом 01.01.2014. године је изабран за судију Основног суда у Младеновцу, где се и сада 

налази. За програм рада је добио просечну оцену 4,33, просечун оцену са разговора пет, и 

завршну оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно мишљење и 7 гласова од 14 

гласова. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворо 

је дискусију. 

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода, члан комисије истакла  

да има потребу да оправда већински предлог комисије и навела да је програм рада  

кандидата Васић Небојше, оцењен просечном оценом 4,33 , док је програм рада кандидата 

Саше Исаковић оцењен  просечном оценом 5. Он је досадашњи председник који је је 

сјајно обављао ту функцију. Ради се о особи која је тиха и помирљива, и не треба мењати 

нешто што је добро. 

  

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

Исаковић, судија Основног суда у Младеновцу, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Младеновцу. 

 

 Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да није 

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

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

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

 

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

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

 

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

Небојша Васић, судија Основног суда у Младеновцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Младеновцу. 

 

 Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да није 

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

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

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

 

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

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

 

 

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

председника Основног суда у Неготину,  који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Неготину пријаву поднео један кандидат, Љиљана Милојковић, судија, вршилац 
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функције председника Основног суда у Неготицу и она је предлог комисије. Она је 1958. 

годиште и судија је тог суда од 1984. године, била је председник тог суда у периоду од 

2014. до 2019. године, а сада је вршилац функције председника тог суда. За програм рада 

је добила оцену пет, са разговора је добила оцену пет и коначну оцену пет. Од колектива 

је добила позитивно мишљење. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију и функцију председника суда“. Предлог комисије је да се Љиљана 

Милојковић, судија Основног суда у Неготину предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор Председника Основног суда у Неготину.  

 

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

Љиљана Милојковић, судија Основног суда у Неготину, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Неготину. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Љиљану Милојковић, судију 

Основног суда у Неготину, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Неготину. 

 

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

председника Основног суда у Обреновцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Обреновцу, пријаве поднело три канидата. Већински предлог комисије је Беба 

Шошкић, судија, вршилац функције председника Основног суда у Обреновцу. Она је у 

том суду у од почетка, прво је била судијски приправник, потом стручни сарадник а 1995. 

године је изабрана за судију Општинског суда у Обреновцу. Од 01.01.2010. године је 

изабрана за судију Другог основног суда у Београду, а од 01.01.2014. године је судија 

Основног суда у Обреновцу. Била је председник  тог суда у периоду од 2014. до 2019. 

године, и сада је вршилац функције председника тог суда. За програм рада добила је оцену 

пет, са разговора просечну оцену 4,66 и добила је завршну оцену пет. Од свог колектива је 

добила позитивно мишљење и један глас. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно 

успешно обавља судијску функцију и функцију председника суда“. 

Мањински предлог комисије је кандидат Војкан Димитријевић, судија Основног 

суда у Обреновцу. Он је 1971. годиште, он је такође у том суду почео као приправник, 

потом стручни сарадник, а за судију је у том суду изабран 10.02.2002. године. Од 

22.07.2011. је судија Другог основног суда у Београду, а почев од 01.08.2014. године је 

судија Основног суда у Обреновцу. За програм рада је добио оцену 5, са разговора има 

просечну оцену 4,66 и завршну оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно 

мишљење и више гласова од претходног канидата, три гласа, док је кандидат Шошкић 

Беба иако је била председник добила само један глас. Његов рад је вреднован оценом „ 

изузетно успешно обавља судијску функцију“.  
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Беба 

Шошкић, судија Основног суда у Обреновцу, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Обреновцу. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' ''''''''''''' је предложио Бебу Шошкић, судију 

Основног суда у Обреновцу, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Основног суда у Обреновцу. 

 

(ЗА'' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' 

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

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

 

(ПРОТИВ#################### 

 

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

председника Основног суда у Параћину, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Параћину пријаве поднала два кандидата. Предлог комисије је Ирена 

Спасић,судија,  вршилац функције председника Основног суда у Параћину. Она је 1973. 

годиште, и почела је као приправник у Општинском суду у Ћуприји, затим је била 

стручни сарадник у Општинском јавном тужилаштву у Ћуприји, а за судију Општинског 

суда у Параћину је изабрана 2005. године. Од 01.01.2010. године је судија Основног суда у 

Параћину. Од 23.05.2014. године до 23.05. 2019. године била је председник тог суда, а сада 

је вршилац функције председника суда. За програм рада добила је оцену пет, са разговора 

оцену пет и просечну оцену пет. Од свог колектива је добила позитивно мишљење и 13 

гласова својих колега. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију и функцију председника суда“. Комисија предлаже Ирену Спасић, судију 

Основног суда у Параћину Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Основнног суда у Параћину. 

 

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

Спасић, судија Основног суда у Параћину, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Параћину. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Ирену Спасић, судију 

Основног суда у Параћину, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Параћину. 
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29. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Основног суда у Петровцу на Млави, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

  

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

суда у Петровцу на Млави пријаву поднео један кандидат, Бане Марковић, судија, 

вршилац функције председника Основног суда у Петровцу на Млави, који је и предлог 

комисије. Бане Марковић је 1967. годиште и изабран је за судију за прекршаје у 

Општинском органу за прекршаје у Петровцу на Млави 1999. године, а те исте године 

после седам, осам месеци, изабран је за судију Општинског суда у Петрову на Млави. У 

периоду од 2005. до 2009. године, био је председник тог суда, а потом од 14. 11.2009 до 

31.12.2009. године, вршилац функције председника тог суда. Од 01.01.2010. године је 

судија Основног суда у Пожаревцу, а од 01.01.2014. године је судија Основног суда у 

Петровцу на Млави, када је и постављен за вршиоца председника тог суда. Од 28.05.2014. 

године па до 28.05.2019. године, био је председник Основног суда у Петровцу на Млави, а 

сада је вршилац функције председника суда. За програм рада добо је оцену пет, са 

разговора оцену пет и завршну оцену пет. Од свог колектива је добио једногласно 

позитивно мишљење. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију и функцију председника суда“. Комисија предлаже да се Бане Марковић, судија 

Основног суда у Петровцу на Млави, предложи Народној скупштини Републике Србије за 

председника Основног суда у Петровцу на Млави. 

 

 

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

Марковић, судија Основног суда у Петровцу на Млави, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Петровцу на Млави. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Банета Марковића, судију 

Основног суда у Петровца на Млави, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за председника Основног суда у Петровцу на Млави. 

 

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

председника Основног суда у Пироту, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.02019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Пироту пријаве поднела три кандидата, од којих је један кандидат повукао пријаву 

тако да су остала два кандидата Родољуб Живковић и Јасмина Јовановић.  Предлог 

комисије је Јасмина Јовановић, судија Основног суда у Пироту. Она је 1973. годиште и 

почела је да ради у том суду прво као судијски приправник, потом судијски помоћник. Од 

01.01.2010. до 31.08.2012. године је била секретар Основног суда у Пироту, а од  

01.09.2012. године је  била секретар Вишег суда у Пироту. За судију Основног суда у 
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Пироту изабрана је на први мандат од три годне дана 25.02.2016. године а на сталну 

судијску функцију у том суду је изабрана 25.02.2019. године. За програм рада је добила 

оцену пет, са разговора оцену пет, и завршну оцену пет.  Од свог колектива је добила 

позитивно мишљење и 6 од 11 гласова. Њен рад је вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. 

 

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

Јасмина Јовановић, судија Основног суда у Пироту, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Пироту. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' предложио Јасмину Јовановић, судију 

Основног суда у Пироту, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Пироту. 

 

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

председника Основног суда у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

Основног суда у Пожаревцу, пријаву је поднео један кандидат, Добрица Живковић, судија 

Основног суда у Пожаревцу. Он је 1968. годиште и он је свој рад започео у том суду као 

приправник, потом као сарадник а за судију у том суду је изабран 1999. године. Од 

01.01.2010 је судија Основног суда у Пожаревцу, где је од 01.01. до 01.06.2010. године 

прво био вршилац функције председника суда а од 01.06.2014. године председник суда, 

коју функцију је вршио до 01.06.2019. године, а сада је поново вршилац функције 

председника суда. За програм рада је добо оцену пет, са разговора оцену пет и има 

завршну оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно мишљење. Његов рад је 

вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију председника 

суда“. Предлог комисије је да се Добрица Живковић предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор председника Основног суда у Пожаревцу.  

 

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

Добрица Живковић, судија Основног суда у Пожаревцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Пожаревцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Добрицу Живковића, судију 

Основног суда у Пожаревцу, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Основног суда у Пожаревцу. 

 

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

председника Основног суда у Пожеги, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је 

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Пожеги пријаве поднела два кандидата тако да комисија има два предлога. 

Већински предлог комисије је кандидат Олга Тешовић, судија Основног суда у Пожеги. 

Она је 1979. годиште и свој рад је почела као судијски приправник, потом као судијски 

помоћник у Основном суду у Пожеги. Дана 01.12.2010. године је уписала Правосудну 

академију и била корисник почетне обуке на академији, а 12.08.2013. године је изабрана за 

судију Основног суда у Пожеги на први избор и на сталну судијску функцију у том суду је 

изабрана 13.08.2016. године. За програм рада је добила оцену пет, са разговора оцену пет 

и завршну оцену пет. Од свог колектива је добила позитивно мишљење и пет од девет 

гласова. Њен рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

 

Мањински предлог комисије је Витомир Урошевић, судија Основног суда у 

Пожеги. Он је 1963. годиште, свој рад је започео у том суду као судијски приправник, 

потом као судијски сарадник а за судију тог суда је изабран 1995. године. Од 2005. до 

2009. године је обављао функцију председника тог суда. Од 01.09. 2011.  године је судија 

Основног суда у Пожеги. За програм рада добио је оцену пет, са разговора оцену пет и 

има завршну оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно мишљење два гласа од 

девет гласова. Његов рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију“.  

 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је поводом ове тачке дневног реда 

отворио  дискусију.  

 

 Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода, члан комисије,  је 

навела да је Олга Тешовић особа која се ретко среће. Она јесте млада и нема толико 

искуства, али се ради о особи која је 1979. годише, која је доктор наука, која има став и 

ауторитативно понашање, а која је у колективу где је релативно скоро дошла добила пет 

гласова од девет, а овај искусни кандидат је добио само два гласа од девет, то сматра да је 

канидат Олга Тешовић неупоредиво бољи кандидат од канидата Витомира Урошевића. 

 

 Након добијене речи судија Матија Радојичић, члан комисије је истакао да је 

кандидат Олга Тешовић једна вредна, паметна особа и добар судија. 

 

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

Тешовић, судија Основног суда у Пожеги, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Пожеги. 

 

Након добијене речи судија Иван Јовичић је истакао да је кандидат Олга Тешовић 

један врхунски кандидат и стога ће подржати већински предлог комисије. Навео је да је и 

кандидат Витомир Урошевић један сјајан кандидат и професионалац и да Савет неће 

направити грешку да било ког од ова два кандидат предложи за избор председника. 
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- Високи савет судства '''''''''''''' '''''''''''''' је  предложио Олгу Тешовић, судију 

Основног суда у Пожеги, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Пожеги. 

(ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

 (ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  

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

председника Основног суда у Прибоју, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

Основног суда у Прибоју  пријаву поднео један кандидат, Јелица Станић, судија 

Основног суда у Прибоју која је уједно и предлог комисије. Она је 1959. годиште и 

почела је са радом у Општинском суду у Прибоју као стручни сарадник, а за судију је 

изабрана у том суду 1992. године. Од 01.01.2010. године је судија Основног суда у 

Прибоју у коме је била председник у периоду од 2014. до 2019. године.  За програм 

рада је добила оцену пет , са разговора је добила пет и просечна оцена јој је пет. Од  

свог колектива је добила једногласно позитивно мишљење. Њен рад је вреднован 

оценом „ изузетно успешно обавља функцију председника суда“. Предлог комисије је 

да се Јелица Станић, судија Основног суда у Прибоју предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор председника Основног суда у Прибоју. 

 

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

Станић, судија Основног суда у Прибоју, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Прибоју. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Јелицу Станић, судију 

Основног суда у Прибоју, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Прибоју. 

 

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

председника Основног суда у Пријепољу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 
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Судија Александар Пантић је навео да су на оглас за избор председника Основног 

суда у Пријепољу пријаве поднело три кандидата. Предлог комисије је Милета Безаревић, 

судија Основног суда у Пријепољу. Он је 1958. годиште и за судију Основног суда у 

Пријепољу је изабран 1992. године, а од 10.10.2010. године је судија Основног суда у 

Пријепољу. Утом суду је од 10.10.2011. године је био вршилац функције председника 

суда, а у периоду од 2014. до 2019. године, био је и председник суда. Сада је вршилац 

функције председника суда. За програм рада је добио оцену пет, са разговора пет и 

завршну оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно мишљење. Његов рад је 

вреднован оценом „ изузетно успешно обавља функцију председника суда“. Предлог 

комисије је да се Милета Безаревић предложи Народној скупштини Републике Србије за 

избор председника Основног суда у Пријепољу. 

 

 

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

Милета Безаревић, судија Основног суда у Пријепољу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Пријепољу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Милету Безаревић, судију 

Основног суда у Пријепољу, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Основног суда у Пријепољу. 

 

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

председника Основног суда у Рашки, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Рашки, пријаву је поднео један кандидат, Стојан Срећковић, који је и предлог 

Комисије. Стојан Срећковић је судија Основнног суда у Рашки и он је 1956. годиште. Он 

је судија на сталној судијској функцији још од 1984. године када је изабран за судију 

Општинског суда у Рашки,  а од  01.01.2010. године је био судија Основног суда у 

Краљеву до  01.01.2014. године када је изабран за судију  Основног суда у Рашки. Од 

23.05.2014. године до 23.05.2019. године био је председник Основног суда у Рашки. За 

програм рада добио је оцену пет, са разговора пет и има завршну оцену пет. Од свог 

колектива је добио једногласно позитивно мишљење. Његов рад је вреднован оценом „ 

изузетно обавља судијску функцију и функцију председника суда“. Комисија предлаже да 

се Стојан Срећковић предложи Народној скупштини Републике Србије за избор 

председника Основног суда у Рашки. 

 

 

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

Срећковић, судија Основног суда у Рашки, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Рашки. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Стојана Срећковића, судију 

Основног суда у Рашки, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Рашки. 

 

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

председника Основног суда у Руми, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

 

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

суда у Руми пријаве поднела четири кандидата, а комисија има два предлога. Већински 

предлог комисије је Биљана Ђурчић, судија Основнго суда у Руми. Она је 1971. годиште и 

са радом је почела у Општинском суду у Руми прво као приправник а потом као судијски 

сарадник, а 2003. године изабрана је за судију тог суда. Од 16.11.2012. године до 

31.12.2013. године била је судија Основног суда у Сремској Митровици а од 01.01.2014. 

године је судија Основног суда у Руми. Добила је позитивно мишљење свог колектива и 

три гласа од девет. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију“. За програм рада је добила просечну оцену пет, са разговора оцена пет и има 

просечну оцену пет.  

Мањински предлог комисије је Никола Мудринић, судија Основног суда у Руми. 

Он је 1955. годиште и за судију Општинског суда у Руми је изабран 1976. године. Од 

01.01.2010. до 31.12.2013. године био је судија Основног суда у Сремској Митровици а од 

01.01.2014. године је судија Основног суда у Руми и вршилац функције пердседника тог 

суда до 23.05. 2014. године, када је изабран за председника тог суда. Председничку 

функцију је вршио од 23.05.2014. до 23.05.2019. године и сада је постављен за вршиоца 

функције председника тог суда. За програм рада је добио оцену пет, са разговора је добио 

пет и просечну оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно мишљење и 8 од 9 

гласова. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију и 

функцију председника суда“. 

 

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

Биљана Ђуричић, судија Основног суда у Руми, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Руми. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' '''''''''''' је  предложио Биљану Ђуричић, судију 

Основног суда у Руми, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Руми. 

( ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 
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(ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

 

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

председника Основног суда у Сенти, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Сенти пријаве поднела два кандидата и комисија има два предлога. Већински 

предлог комисије је Ерика Сарвак Барати, судија Основног суда у Сенти. Она је 1957. 

годиште и судија је била Општинског суда у Сенти од 1994. до 1995. године, потом је три 

године била заменик Општинског јавног тужилатва у Сенти, након тога је поново била 

судија Општинског суда у Сенти. Била је председник тог суда од од 01.07.1998. до 2001. 

године, Судија Општинског суда у Сенти је била све до 31.12.2009. године. Од 13.11.2012. 

године је судија Основног суда у Сенти и у периоду од 2014. до 2019. године била је 

председник тог суда. За програм рада је добила оцену пет, са разговора пет и има 

просечну оцену пет. Добила је позитивно мишљење суда из кога потиче и два гласа од 

шест. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља функцију председника 

суда“. 

Дрги мањински предлог комисије је Ерне Берењи, судија Основног суда у Сенти. 

Он је 1962. годиште и судија је од 21.01.2002. године када је изабран за судију 

Општинског суда у Кањижи. Од 01.01. 2010. године је био  судија Основног суда у 

Суботици, а од 15.02.2017. године је судија Основног суда у Сенти и вршилац је функције 

председника суда у Сенти. За програм рада је добио оцену пет, са разговора оцену пет, 

има завршну оцену пет. Добио је позитивно мишљење свог колектива и четири гласа од 

шест. Његов рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“ 

 

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

Сарвак Барати, судија Основног суда у Сенти, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Сенти. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' '''''''''''' је предложио Ерику Сарвак Барати, 

судију Основног суда у Сенти, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Сенти. 

 

(ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

 ( ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 
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38. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Основног суда у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Смедереву пријаве поднела два кандидата. Предлог комисије је Драган Роган, 

судија Основног суда у Смедереву. Он је 1963. годиште и свој рад је започео у Окружном 

суду у Смедереву као приправник, а за судију Општинског суда у Смедереву је изабран 

1996. године. Од 01.01.2010. године је судија Основног суда у Смедереву  а од 23.05.2014. 

до 23.05. 2019. године је био председник тог суда, а тренутно обавља функцију вршиоца 

председника тог суда.  За програм рада је добио оцену пет, са разговора оцену пет и има 

забршну оцену пет.  Од свог колектива је добио позитивно мишљење и 18 гласова.  

 

Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију у функцију 

председника суда“. Комисија предлаже да се Драган Роган предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор председника Основног суда у Смедереву. 

 

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

Роган, судија Основног суда у Смедереву, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Смедереву. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' предложио Роган Драгана, судију 

Основног суда у Смедереву, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Основног суда у Смедереву. 

 

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

председника Основног суда у Сремској Митровици, који је објављен у 

,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Сремској Митровици пријаве поднела три кандидата. Предлог комисије  је 

Бранислав Трнинић, судија Основног суда у Старој Пазови. Он је 1973. годиште и изабан 

је 0.01.2010. године први пут на судијску функцију на мандат од три године у Основни суд 

у Сремској Митровици, а од 01.01.2014. године је судија Основног суда у Старој Пазови. 

За председника Основног суда у Сремској Митровици је изабран 23.05.2014. године, коју 

функцију је вршио до 23.05.2019. године и сада је вршилац функције председника 

Оснвног суда у Сремској Митровици. За програм рада је добио оцену пет, са разговора 

оцену пет и има завршну оцену пет. Од колектива је добио позитивно мишљење и један 

глас од шест. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију и функцију председника суда“. 

Судија Александар Пантић је истакао да је судија Славица Милошевић Газивода 

као  члан комисије предложила кандидата Наду Јанковић, судију Основног суда у 
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Сремској Митровици. Она је 1963. годиште и она је прво била судијски приправник 

Окружног суда у Сремској Митровици, потом је била судијски помоћник у Општинском 

суду у Сремској Митровици, а 1998. године је изабрана за судију Основног суда у 

Сремској Митровици. Од 01.01.2010. године је судија Основног суда у Сремској 

Митровици, где и данас обавља судијску функцију. За програм рада је добила оцену пет, 

са разговора оцену пет и има завршну оцену пет. Од свог колектива је добила позитивно 

мишљење и три гласа од шест. Њен рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију.  

  

Драгомир Милојевић председник суда је поводом ове тачке дневног реда отворио 

дискусију. 

 

Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је истакла да је Нада 

Јанковић на њу као члана комисије оставила сјајан утисак и да је десет година старија од 

другог предложеног кандидата, да је  од свог колектива добила три гласа, док је кандидат 

Бранислав Трнинић добио један глас, који је можда и његов. 

 

 

 

Након добијене речи судија Матија Радојићић је истакао да је као члан комисије 

приликом разговора са кандидатом Браниславом Трнинићем истог пито зашто је добио 

тако мало гласова, а да је он одговорио на то да има доста судија које су 

недисциплиноване, због чега их он критикује, те да је то разлог зашто нису гласали за 

њега. 

 

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

Бранислава Трнинића, судија Основног суда у Старој Пазови, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за председника Основног суду у Сремској 

Митровици. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' '''''''''''' је предложио Бранислава Трнинића, 

судију Основног суда у Старој Пазови, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за председника Основног суда у Сремској Митровици. 

( ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

( ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

 

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

председника Основног суда у Старој Пазови, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је 

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Старој Пазови пријаву поднео један кандидат, Ружица Николић, судија Основног 

суда у Старој Пазови, те је она и предлог Комисије. Николић Ружица је 1962. годиште а за 

судију Опптинског суда у Старој Пазови је изабрана 1999. године. У периоду од 2006. до 

2009. године, била је и председник тог суда. Од 01.01.2010.године, изабрана је за судију 

Основног суда у Сремској Миторивици, а од 01.01.2014. године је судија Основног суда у 

Старој Пазови. Од  23.05.2014. годиене до 23.05.2019. године, била је председник тог суда. 

За програм рада је добила оцену петицу, са разговора петицу и има звршну оцену пет. Од 

свог колектива је добила позитивно мишљење. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно 

успешно обавља судијску функцију у функцију председника суда“.  

 

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

Николић, судија Основног суда у Старој Пазови, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Старој Пазови. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Ружицу Николић, судију 

Основног суда у Старој Пазови, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Старој Пазови. 

 

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

председника Основног суда у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

Суботици пријаву је поднео један кандидат, Розалија Тумбас, судија Основног суда 

Суботици. Она је 1958. годиште и за судију Општинског суда у Суботици је изабрана 

1992. године. За судију Основног суда у Суботици је изабрана 01.01.2010. године. Прво је 

била вршилац функције председника Основног суда у Суботици од 2011. до 2014. године, 

а од 03.06. 2014. до 03.06. 2019. године је била председник тог суда. За програм рада је 

добила оцену пет, са разговора оцену пет и има завршну оцену пет. Од свог колектива је 

добила позитивно мишљење и 21 глас. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно 

обавља функцију председника суда“. Предлог комисије је да се Розалија Тумбас предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор председника Основног суда у Суботици. 

 

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

Тумбас, судија Основног суда у Суботици, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Суботици. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Розалију Тумбас, судију 

Основног суда у Суботици, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Суботици. 

 

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

председника Основног суда у Трстенику, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

у Трстенику пријаву поднео један кандидат, Светлана Игњатовић, судија Основног суда у 

Трстенику, који је и предлог комисије. Она је 1969. годиште и од почетка је у 

Општинском суду у Трстенику, прво као приправник а након тога као сарадник. За судију 

Општинског суда у Трстенику је изабрана 2005. године. Од 01.01.2010. године је судија 

Оснвног суда у Крушевцу, а од 01.01.2014. године је судија Основног суда у Трстенику, 

када је и постављена за вршиоца функције председника тог суда, а од 2014. до 2019. 

године била је и председник Основног суда у Трстенику. За програм рада добила је оцену 

пет, са разговора пет, и има просечну оцену пет. Од свог колектива је добила једногласно 

позитивно мишљење и пет гласова од укупно пет. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно 

успешно обавља судијску функцију и функцију председника суда“. Предлог комисије је да 

се Светлана Игњатовић предложи Нродној скупштини Рејпублике Србије за избор 

председника Основног суда у Трстенику. 

 

 

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

Игњатовић, судија Основног суда у Трстенику , предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Трстенику. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Светлану Игњатовић, судију 

Основног суда у Трстенику , Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Основног суда у Трстенику. 

 

 

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

председника Основног суда у Убу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

у Убу пријаве поднело два канидата, Драган Димитријевић и Душан Живковић. Предлог 
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комисије је Душан Живковић, судија Основног суда у Убу. Он је 1959. годиште и свој рад 

је започео као судијски приправник у Општинском суду у Лајковцу, а 1985. године је 

изабран за судију Основног суда у Лајковцу. У периоду од 1992. до 1997. године, је био 

председник тог суда, а 01.08. 1999. године изабран је за судију Окружног суда у Ваљеву. 

Од 01.01.2010. године је судија Основног суда у Ваљеву, а од 01.01.2014. године, је судија 

Основног суда у Убу, када је и постављен за вршиоца функције председника тог суда. Од 

маја 2014. године до маја 2019. године био је председник тог суда а сада је вршилац 

функције председника суда. За програм рада је добио оцену пет, са разговора је добио пет 

и има завршну оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно мишљење и 5 гласова од 

укупно 6. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судисјку функцију и 

функцију председника суда“.  

 Други мањински предлог комисије је Драгомир Димитријевић, судија Основног 

суда у Убу. Он је 1965. годиште и сасвојим радом је прво кренуо у Општинском суду у 

Убу као стручни сарадник, за судију тог суда је изабран 1995. године. Од 01.01.2010. 

године изабран је за судију Основног суда у Ваљеву, а од 01.01.2014. године је судија 

Основног суда у Убу. За програм рада је добио оцену пет, са разговора је добио оцену пет 

и има завршну оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно мишљење и један глас. 

Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

 

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

Живковић, судија Основног суда у Убу, предложи Народној скупштини Републике Србије 

за избор за председника Основног суду у Убу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''' '''''''''''' је предложио Душана Живковића, 

судију Основног суда у Убу, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Основног суда у Убу. 

(ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

( ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

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

председника Основног суда у Ужицу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

у Ужицу пријаве поднело три кандидата од којих је једн кандидат повукао пријаву. 

Већински предлог комисије је Лазо Ђоковић, судија Основног суда у Ужицу. Он је 1963. 

годиште и за судију Општинског суда у Новој Вароши је  изабран 2005. године. Од 

01.01.2010. године је судија Основног суда у Ужицу. За програм рада има оцену пет, са 

разговора оцену пет и има звршну оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно 
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мишљење и 11 гласова својих колега. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. 

Мањински предлог комисије је Бранка Јанковић, судија Основног суда у Убу. Она је 

1959. годиште и она је започела свој рад прво као приправник у Општинском суду Ужицу, 

потом је била и стручни сарадника а за судију Општинског суда у Ужицу је изабрана 1998. 

године. Од 01.01.2010. године је судија Основног суда у Ужицу, када је и постављена за 

вршиоца функције председника тог суда. Од 28.05.2014.  па до 28.05.2019. године, била је 

председник тог суда. Сада је вршилац функције председника тог суда. За програм рада је 

добила оцену пет, са разговора оцену пет и има завршну оцену пет. Од колектива је 

добила позитивно мишљење и 6 гласова. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно 

обавља функцију председника суда“. 

 

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

Ђоковић, судија Основног суда у Ужицу, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суду у Ужицу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''' '''''''''''''' је предложио Лазу Ђоковића, судију 

Основног суда у Ужицу , Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Ужицу. 

 

(ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

 

( ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

 

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

председника Основног суда у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Чачку пријаве поднела два кандидата. Предлог комисије је кандидат Наташа 

Лазовић, судија Основног суда у Чачку. Она је 1962. годиште и почела је са радом ка 

стручни сарадник у Општинском суду у Чачку 1987. године, а 1994. године је изабрана за 

судију тог суда. Од 01.01.2010. године је судије Основног суда у Чачку. Од маја 2014. до 

маја 2019. године била је председника Основног суда у Чачку, а сада је вршилац функције 

председника суда. За програм рада је добила оцену пет, са разговора је добила пет и има 

завршну оцену пет. Од свог колектива је добила позитивно мишљење и чак 18 гласова. 

Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију 

председника суда“.  Комисија предлаже да се Наташа Лазовић предложи Народној 

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

Лазовић, судија Основног суда у Чачку, предложи Народној скупштини Републике Србије 

за избор за председника Основног суду у Чачку. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Наташу Лазовић, судију 

Основног суда у Чачку, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Чачку. 

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

председника Основног суда у Шапцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

суда у Шапцу пријаве поднела три кандидата. Комисија има два предлога и већински 

предлог комисије је Иван Митровић, судија Основног суда у Шапцу. Он је 1957. годиште 

и свој рад је започео прво као приправник у Општинском суду у Шапцу 1987. године, а за 

судију Општинског суда у Шапцу је изабран 1994. године. Од 01.012010. године је 

изабран је за судију Основног суда у Шапцу.  За програм рада добио је оцену пет, са 

разговора оцену пет и има завршну оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно 

мишљење и 8 гласова. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију“.  

Мањински предлог комисије је Милорад Малетић, судија Основног суда у Шапцу. 

Он је 1959. годиште и у суду је провео цео свој радни век. Почео је као судијски 

приправник у Општинском суду у Богатићу још 1984. године, а 1986. године је изабран на 

сталну судијску функцију у том суду. Од 10.12.2012. године је судија Основног суда у 

Шапцу. Био је вршилац функције председника тог суда од 15.06.2013. до 27.05.2014. 

године, од 28.05.2014. до 28.05.2019. године био је председник тог суда. Он је сада 

вршилац функције председника тог суда. За програм рада добио је оцену пет, са разговора 

је добио пет и има завршну оцену пет. Добио је позитивно мишљење свог колектива и 17 

гласова својих колега. Његов рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију“.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда је 

отворио дискусију.  

 

Након добијене речи судија Салвица Милошевић Газивода је истакла да је њен 

предлог Иван Митровић из разлога што је Милорад Малетић јако дуго на том месту, те је 

њен утисак да је он као „шериф у граду„ и да му је то „богом дано“, по њеној процени је 

време да се замени са неким млађим. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је против предлога 

Милорада Малетића, и подсећа да је Високи савет судства пре годину или годину ипо 

дана добио озбиљну притужбу по члану 29. Закона о судијама која није била анонимна, 

већ потписана, у којој је наведено да је судија тога суда позивана од председника суда да 

јој је наређивано како да суди и слично. Савет се тада огласио само поводом новинских 
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натписа, који су били крајње непримерени и узео судију у заштиту. Савет није ништа 

продузимао везано за поступање председника суда, али је то разлог због чега неће 

подржати тог кандидата.  

Након добијене речи судија Саво Ђурђић је истакао да је по њему кандидат Иван 

Митровић, убедљивији кандидат  за председника суда, што потврђују уз достављене 

податке и информације са терена. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је након излагања у 

дискусији везано за постојање притужбе судије по члану 29. Закона о судјама, извршена 

провера  навода увидом у списе предмета и утврђено је да се  судија  обратила Савету  

поводом изјаве Српске напредне странке у Шапцу, поводом које је Савет издао сапштење.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је у периоду када је 

председник Основног суда у Шапцу био Милорада Малетић, Основни суд у  Шапцу је 

2017. године добио награду за успешан рад. 

 

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

Митровић, судија Основног суда у Шапцу, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суда у Шапцу. 

 

 Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да није 

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 ( ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

 ( ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

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

Милорад Малетић, судија Основног суда у Шапцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суду у Шапцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''' ''''''''''''' је предложио Милорада Малетића, 

судију Основног суда у Шапцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Шапцу. 

 

( ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

( ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 
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47. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је пријаву поднео један кандидат,  Марица 

Миловановић, судија Прекршајног суда у Аранђеловцу. 

Марица Миловановић је рођена 17.10.1960. године у Београду. За судију за 

прекршаје Општинског органа за прекршаје у Тополи је изабрана 01.01.1987. године и ту 

дужност је обављала до 31.12.2009. године. За судију Прекршајног суда у Аранђеловцу је 

изабрана 01.01.2010. године на период од 3 године. За судију са сталном судијском 

функцијом Прекршајног суда у Аранђеловцу је изабрана 01.01.2013. године. Дана 

23.05.2014. године  је изабрана за председника Прекршајног суда у Аранђеловцу. Према 

мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Аранђеловцу, Миловановић Марица је 

добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у Аранђеловцу. За 

програм рада добила је оцену пет и са разговора оцену пет. Њен рад је вреднован оценом „ 

изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију председника суда“. 

 

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

Марица Миловановић, судија Прекршајног суда у Аранђеловцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Аранђеловцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Марицу Миловановић, судију 

Прекршајног суда у Аранђеловцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Аранђеловцу. 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је наве да је на оглас за избор председника Прекршајног 

суда у Бачкој Паланци пријаву поднео један кандидат, Оливера Урошев, судија 

Прекршајног суда у Бачкој Тополи која је и предлог комисије. Оливера Урошев је рођена 

01.01.1971. године у Ужицу. Као приправник Општинског суда у Новом Саду почела је да 

ради 01.04.1995. године и на том месту је била све до 31.03.1997. године. За судију 

Општинског органа за прекршаје у Бачкој Паланци је изабрана 02.02.1998. године и ту 

дужност је обављала до 31.12.2009. године. За судију Прекршајног суда у Бачкој Паланци 

је изабрана 01.01.2010. године на период од 3 године. За судију са сталном судијском 

функцијом Прекршајног суда у Бачкој Паланци је изабрана 01.01.2013. године и ту 
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функцију и данас обавља. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у 

Бачкој Паланци, Урошев Оливера је добила позитивно мишљење за избор за председника 

Прекршајног суда у Бачкој Паланци. Рад кандидата Урошев Оливере вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију”. За програм рада је добила оцену пет и са 

разговора оцену пет, те јој је завршна оцена пет. Предлог комисије је да се Оливера 

Урошев предложи Народној скупштини за избор председника Прекршајног суда у Бачкој 

Паланци. 

 

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

Оливера Урошев, судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Бачкој 

Паланци. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Оливеру Урошев, судију 

Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци. 

 

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

председника Прекршајног суда у Бечеју, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да су на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Бечеју пријаве поднела два кандидата. Предлог комисије је Снежана 

Башић, судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци. Башић Снежана је рођена 03.01.1974. 

године. Од  01.12.1999. године радила је  као приправник у Општинском суду у Бечеју до 

25.03.2002. године. Судија за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Бечеју постаје 

19.06.2003. године  и ту дужност обављала је  до 30.12.2009. године. На  судијску 

функцију у Прекршајном суду у Бечеју изабрана је 01.01.2010. године на период од 3 

године, а од 01.01.2013. године изабрана је на сталну судијску функцију. За председника 

Прекршајног суда у Бечеју изабрана је дана 26.05.2014. године. Према мишљењу седнице 

свих судија Прекршајног суда у Бечеју, Башић Снежана је добила позитивно мишљење за 

избор за председника Прекршајног суда у Бечеју. Рад кандидата Башић Снежане је 

вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно 

обавља функцију председника суда“. Комисија предлаже да се Башић Снежана, судија 

Прекршајног суда у Бечеју, предложи Народној скупштини Републике Србије за 

кандидата за председника Прекршајног суда у Бечеју. 

 

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

Снежана Башић, судија Прекршајног суда у Бечеју, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Бечеју. 

 

 



48 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Снежану Башић, судију 

Прекршајног суда у Бечеју, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Прекршајног суда у Бечеју. 

 

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

председника Прекршајног суда у Ваљеву, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је на оглас за избор председника Прекршајног 

суда у Ваљеву пријаву поднео један кандидат Зоран Стефановић, судија Прекрашајног 

суда у Ваљеву, који је и предлог комисије. Зоран Стефановић је рођен 11.07.1967. године. 

Он је 01.03.1997. године изабран за судију Општинског органа за прекршаје у Ваљеву. 

Изабран је за судију Прекршајног суда у Ваљеву од 01.01.2010. године на период од три 

године. Од тада је  постављен  за вршиоца функције председника Прекршајног суда у 

Ваљеву. На сталну судијску функцију изабран је од 01.01.2013. године. 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23.05.2014. године изабран је  за 

председника Прекршајног суда у Ваљеву. Према мишљењу седнице свих судија 

Прекршајног суда у Ваљеву Зоран Стефановић је добио позитивно мишљење за избор за 

за председника Прекршајног суда у Ваљеву. За програм рада је добио оцену пет, са 

разговора је такође добио оцену пет.  

 

 

 

Рад кандидата Зорана Стефановића је вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“ и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“. Предлог 

комисије је да се Зоран Стефановић, судија Прекршајног суда у Ваљеву предложи 

Народној скупштини Републике Србије за председника Прекршајног суда у Ваљеву. 

 

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

Стефановић, судија Прекршајног суда у Ваљеву предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Ваљеву. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Зорана Стефановића, судију 

Прекршајног суда у Ваљеву, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Прекршајног суда у Ваљеву. 

 

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

председника Прекршајног суда у Врању, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је 

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео на оглас за избор председника Прекршајног суда у 

Врању, пријаву је поднео један кандидат, Драган Станковић, судија Прекршајног суда у 

Врању, који је и предлог комисије. Драган Станковић је рођен 09.10.1968. године. Након 

положеног правосудног испита изабран је за судију Општинског органа за прекршаје у 

Врању дана 23.12.1997. године, а решењем председника Већа за прекршаје у Лесковцу од 

03.06.2009. године упућен је у Општински орган за прекршаје у Трговишту где је као 

једини судија вршио непосредно дужност старешине органа. За судију Прекршајног суда у 

Врању изабран је 01.01.2010. године на период од три године.  Од тада је и вршилац 

функције председника Прекршајног суда у Врању. Од 01.01.2013. године обавља сталну 

судијску функцију у том суду. Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 

23.05.2014. године изабран за председника Прекршајног суда у Врању. Према мишљењу 

седнице свих судија Прекршајног суда у Врању Драган Станковић је добио позитивно 

мишљење за избор за за председника Прекршајног суда у Врању. За програм рада је одбио 

оцену пет, са разговора је добио пет и завршну оцену пет. Рад кандидата Драгана 

Станковића је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“ и 

„изузетно успешно обавља функцију председника суда“. Предлог комисије је да се  

Драган Станковић, судија Прекршајног суда у Врању предложи Народној скупштини 

Републике Србије председника Прекршајног суда у Врању. 

 

 

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

Станковић, судија Прекршајног суда у Врању предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Врању. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Драгана Станковића, судију 

Прекршајног суда у Врању, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Прекршајног суда у Врању. 

 

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

председника Прекршајног суда у Вршцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео на оглас за избор председника Прекршајног 

суда у Вршцу пријаве су поднела два кандидата. Предлог комисије је Мила Вејин, судија 

Прекршајног суда у Вршцу. Мила Вејин је рођена 14.02.1962. године. За судију 

Општинског органа за прекршаје у Вршцу изабрана је 15.01.1998. године. Од 01.01.2010. 

је изабрана за судију Прекршајног суда у Вршцу на период од три године,  а од 01.01.2013. 

године изабрана на сталну судијску функцију. Према мишљењу седнице свих судија 

Прекршајног суда у Вршцу, Мила Вејин је добила позитивно мишљење за избор за за 

председника Прекршајног суда у Вршцу. За програм рада је добила оцену пет, са 

разговора оцену пет и коначну оцену пет. Рад кандидата Миле Вејин је вреднован оценом 
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„изузетно успешно обавља судијску функцију“. Предлго комисије је да се Мила Вејин, 

судија Прекршајног суда у Вршцу, предложи Народној скупштини Републике Србије за 

председника Прекршајног суда у Вршцу. 

 

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

Вејин, судија Прекршајног суда у Вршцу предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Вршцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Милу Вејин, судију 

Прекршајног суда у Вршцу, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Прекршајног суда у Вршцу. 

 

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

председника Прекршајног суда у Горњем Милановцу, који је објављен у 

,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

Прекршајног суда у Горњем Милановцу пријаву поднео један кандидат, Мила Лазаревић, 

судија Прекршајног суда у Горњем Милановцу која је и предлог комисије. Мила 

Лазаревић је рођена 03.09.1957. године. За судију Општинског органа за прекршаје у 

Горњем Милановцу изабрана је 21.02.2002. године. Након оснивања Прекршајног суда у 

Горњем Милановцу, Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 29.12.2009. 

године изабрана је први пут за судију, а Одлуком Високог савета судства изабрана је на 

сталну судијску функцију од 29.12.2012. године. Одлуком Народне скупштине Републике 

Србије од 23.05.2014. године изабрана је за председника Прекршајног суда у Горњем 

Милановцу.  Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Горњем 

Милановцу Мила Лазаревић је добила позитивно мишљење за избор за за председника 

Прекршајног суда у Горњем Милановцу. За програм рада добила је петицу, са разговора 

петицу и заваршну оцену пет. Рад кандидата Миле Лазаревић је вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“ и „изузетно успешно обавља функцију 

председника суда“. Предлог комисије је да се Мила Лазаревић, судију Прекршајног суда у 

Горњем Милановцу предложи Народној скупштини Републике Србије за председника 

Прекршајног суда у Горњем Милановцу. 

 

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

Лазаревић, судија Прекршајног суда у Горњем Милановцу предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Горњем Милановцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Милу Лазаревић, судију 

Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Горњем Милановцу. 
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54. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Прекршајног суда у Зајечару, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

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

Прекршајног суда у Зајечару, пријаву поднео само један кандидат, Жељка Петровић, 

судија Прекршајног суда у Зајечару, која је и предлог комисије. Петровић Жељка је 

рођена 11.11.1961 године. Била је судија у Општинском органу за прекршаје од 

17.02.1998. године до 31.12.2009. године. За судију Прекршајног суда у Зајечару је 

изабрана 01.01.2010. године на период од три године. Функцију вршиоца дужности 

председника Прекршајног суда у Зајечару је вршила од 01.01.2011. године. На  сталну 

судијску функцију у  Прекршајном суду у Зајечару изабрана је 01.01.2013. године. За 

председника Прекршајног суда у Зајечару изабрана је 24.05.2014. године. Од свог 

колектива је добила позитивно мишљење. За програм рада је добила оцену пет, са 

разговора је добила пет и завршну оцену пет. Рад кандидата Петровић Жељке је вреднован 

оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију”. 

 

 Предлог комисије је да се Петровић Жељка, судија Прекршајног суда у Зајечару, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за председника Прекршајног суда у 

Зајечару. 

 

 

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

Петровић, судија Прекршајног суда у Зајечару предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Зајечару. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Жељку Петровић, судију 

Прекршајног суда у Зајечару, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Прекршајног суда у Зајечару. 

 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да су на оглас за избор председника Прекршајног 

суда у Зајечару пријаве поднела три кандидата. Већински предлог комисије је Мирјана 
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Истрат, судија Прекршајног суда у Зрењанину. Истрат Мирјана је рођена 22. маја 1958. 

године. Судија Општинског органа за прекршаје  у Зрењанину  била је од марта 1996. 

године до 01.01. 2010. године. За судију Прекршајног суда у Зрењанину изабрана је 

01.01.2010. године и ту фунцкију је вршила наредне 3 године до 31.12.2012. године. За 

судију на сталној судијској функцији Прекршајног суда у Зрењанину изабрана је 

01.01.2013. године. За председника Прекршајног суда у Зрењанину изабрана је 26.05.2014. 

године. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Зрењанину, Истрат 

Мирјана је добила позитивно мишљење за избор за председника Прекршајног суда у 

Зрењанину. За програм рада је добила оцену пет, са разговора оцену пет и коначну оцену 

пет. Рад кандидата Истрат Мирјане је вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.  

 Мањински предлог комисије је кандидат Софија Стојановић, судија Прекршајног 

суда у Зрењанину. Она је 1973. годиште и била је у општинском суду приправник и 

судијски помоћник, а за судију Прекршајног суда у Зрењанину је изабрана 2016. године на 

први избор на период од три године. На сталну функцију у том суду је изабрана 

01.03.2019. године. За програм рада је добила оцену пет, са разговора оцену пет, и коначну 

оцену пет. Добила је позитивно мишљење колектива из кога потиче. Њен рад је вреднован 

оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију“ 

 

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

Мирјана Истрат, судија Прекршајног суда у Зрењанину, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Зрењанину. 

  

 Драгомир Милојевић, председнк савета поводом ове тачке дневног реда је отворио 

дискусију.  

 

 Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је истакла да су оба 

кандидата одлична, с тим што даје предност  кандидату Мирјани Истрат, која је била 

председник и која је ту функцију одлично обављала, а има и веће искуство од другог 

предложеног кандидата, с обзиром да дуже обавља судијску функцију од другог 

кандидата. 

 

 Након добијене речи, судија Матија Радојичић је истакао да је на њега кандидат 

Софија Стојановић оставила одличан утисак. Навео је да тај суд има проблем везано са 

судским јединицама, које нису у истој згради суда, те судије које нису у тим јединицама 

гласају за председника да их не шаље у те јединице.  

 

 Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је истакла да је на 

разговору кандидат Софија Стојановић изјавила да је гласове добила од колегиница које 

су примљене када и она.  

 

 Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела пошто је кандидат 

Софија Стојановић била сарадник у Привредном суду у Зрењанину, да је  то један одличан 

кандидат, и сматра да се ради о доброј судији, али како је млађа то ће подржати већински 

предлог комисије. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''' ''''''''''''' је предложио Мирјану Истрат, судију 

Прекршајног суда у Зрењанину, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Зрењанину. 

( ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

( ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

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

председника Прекршајног суда у Кикинди, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантић 

 

Судија Александар Пантић је навео да је пријаву на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Кикинди  поднео један кандидат, Нада Пандуров, судија Прекршајног 

суда у Кикинди, која је и предлог комисије. Нада Пандуров је рођена 19.03.1958. године. 

За судију Општинског органа за прекршаје у Кикинди изабрана је 25.04.1988. године, док 

је у периоду од 07.09.2007. године до 31.12.2009. године обављала дужност Старешине 

општинског ограна за прекршаје у Кикинди, а након оснивања Прекршајног суда у 

Кикинди изабрана је за судију тога суда на период од три године. Одлуком Високог савета 

судства постављена је за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Кикинди од 

01.01.2010. године. Од 01.01.2013. године је судија на сталној судијском функцији у том 

суду. Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23.05.2014. године изабрана је за 

председника Прекршајног суда у Кикинди. Према мишљењу седнице свих судија 

Прекршајног суда у Кикинди, Нада Пандуров је добила позитивно мишљење за избор за за 

председника Прекршајног суда у Кикинди. За програм рада је добила оцену пет, са 

разговора оцену пет и завршну оцену пет. Рад кандидата Наде Пандуров је вреднован 

оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“ и „изузетно успешно обавља 

функцију председника суда“. Комисије је предложила да се Нада Пандуров, судија 

Прекршајног за председника Прекршајног суда у Кикинди. 

  

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

Пандуров, судија Прекршајног суда у Кикинди предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Кикинди. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Наду Пандуров, судију 

Прекршајног суда у Кикинди, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Прекршајног суда у Кикинди. 
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57. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Прекршајног суда у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да су на оглас за избор прдсесника 

Прекршајног суда у Краљеву три кандидата поднела пријаве. Предлог комисије је 

кандидат Мирослав Вулетић, судија Прекршајног суда у Краљеву. Он је 1961. годиште и 

почео је свој рад као приправник у Општинском органу за прекршаје од 1996 до 1997. 

године. Од 1999. године је изабран за судију за прекршаје Општинског ргана за прекршаје 

у Трстенику. За судију Прекршајног суда у Краљеву је изабран 01.01.2010. године,  на 

период од три године, а на сталнул судијску функцију у истом суду је изабран 01.01.2013. 

године. За програм рада добио је оцену пет, са разговора оцену пет и има коначну оцену 

пет. Од колектива из кога потиче добио је позитивно мишљење и 6 гласова за и три 

уздржана гласа. Његов рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију“. 

 

Други предлог комисије предложен од члана комисије Матије Радојичића, је 

Марија Бажалац, судија Прекршајног суда у Краљеву. 

 

Марија Бажалац рођена је 08.05.1963 а од 1992. гдине је била судијски сарадник у 

Општинском суду у Трстеника у коме је изабрана за судију 1995. године, а 1998. године 

изабрана је за председника Општинског суда у Трстенику, коју дужност је обављала до 

2001. године.  Судија Општинског суда у Краљеву је до 2009. године. Изабрана је за 

судију Прекршајног суда у Краљеву 01.01.2010. године, а од 2014. године је изабрана за 

председника тога суда, коју функцију је обављала до 2019. године. За програм рада је 

добила оцену пет, са разговора просечну оцену 4,66 и коначну оцену пет. Добила је 

позитивно мишљење свог колектива и 6 гласова. Рад кандидата Марије Бажалац је 

вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“ и „изузетно успешно 

обавља функцију председника суда“. 

 

  Драгомир Милојевић, председник Савета је поводом ове тачке дневног реда 

отворио дискусију.  

 

 Након добијене речи судија Матија Радојичић је истакао да у периоду док је  

кандидат Марија Бажалц обављала функцију председника суда тај суд је од стране 

Врховног касацоног суда 2016. године награђен као суд који је највише учинио за 

унапређење рада суда и неким пореским активностим која се огледа у делу наплате судске 

таксе. Такође је и ове године овај суд номинован, те је нелогично да неко ко је добро 

обављао функцију председника суда, сада не буде поново изабран. 

  

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је истакла да је упозната 

са свим проблемима које има тај суд и да у Прекршајном апелационом суду постоје више 

притужби на рад Марије Бажалац и њено понашање на послу и ван њега. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Мирослав Вулетић, судија Прекршајног суда у Краљеву предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Краљеву. 

 

  

( ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

(ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

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

Бажалац, судија Прекршајног суда у Краљеву предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Краљеву. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''' '''''''''''' је предложио Марију Бажалац, судију 

Прекршајног суда у Краљеву, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Прекршајног суда у Краљеву. 

( ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

(ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Лазаревцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је пријаву на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Лазаревцу један кандидат поднео пријаву, Милица Живојиновћ, 

судија Прекршајног суда у Лазаревцу која је и предлог комисије. Милица Живојиновић је  

рођена 09.04.1956. године а за судију Општинског органа за прекршаје Лазаревац је 

изабрана 1985. године у ком органу је радила као судија све до децембра 2009. године. За 
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судију Прекршајаног суда у Лазаревцу је изабрана 29.12.2009. године. Одлуком Високог 

Савета судства од 30.12.2009. године постављена је за вршиоца функције председника 

Прекршајног суда у Лазаревцу, до избора председника тог суда. Од 01.01.2013. године је 

на сталној судијској функцији у том суду, а од 23.05.2014. године до 23.05.2019. године, 

била је и председник тог суда. За програм рада је добила оцену пет, са разговора оцена 

пет. Има једногласно позитивно мишљење колектива из кога потиче. Рад кандидата 

Милице Живојиновић  је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију“ и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“. Комисија предлаже 

да се Милица Живојиновић, судија Прекршајног суда у Лазаревцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за председника Прекршајног суда у Лазаревцу. 

 

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

Милица Живојиновић, судија Прекршајног суда у Лазаревцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Лазаревцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Милицу Живојиновић, судију 

Прекршајног суда у Лазаревцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Лазаревцу. 

 

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

председника Прекршајног суда у Лесковцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да су на оглас за избор прдседника Прекршајаног 

суда у Лесковцу пријаве поднела два кандидата, Љубиша Анђелковић и Бранислав 

Ђорђевић. Предлог комисије је Бранислав Ђорђевић. 

 

Бранислав Ђорђевић рођен је 25.06.1961. године  и у периоду од 10.01.2000. године 

до 08.02.2003. године обављао је послове стручног сарадника у Општинском суду у 

Лесковцу. За судију Општинског органа за прекршаје у Лесковцу именован је 15.02.2003. 

године, а на дужност је ступио 01.03.2003. године коју је обављао до 31.12.2009. године.  

Дана 31.12.2009.године изабран је од стране Народне скупштине Републике Србије за 

судију Прекршајног суда у Лесковцу, на период од три године.  Од 01.01.2013. године је 

судија на сталној судијској функцији у том суду.  За председника Прекршајног суда у 

Лесковцу изабран је 23.05.2014. године. Добио је позитивно мишљење свог колектива и то 

9 гласова од 13. За програм рада је добио је оцену пет, са разговора оцену пет и има 

завршну оцену пет. Рад кандидата Бранислава Ђорђевића је вреднован оценом „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“ и „изузетно успешно обавља функцију председника 

суда“. Комисија предлаже да се Бранислав Ђорђевића, судију Прекршајног суда у 

Лесковцу, предложи Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Прекршајног суда у Лесковцу. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Бранислав Ђорђевић, судија Прекршајног суда у Лесковцу предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Лесковцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Бранислава Ђорђевића, судију 

Прекршајног суда у Лесковцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Лесковцу. 

 

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

председника Прекршајног суда у Младеновцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да су на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Младеновцу пријаве поднела два кандидата, Марина Живановић и 

Драган Пешић. Предлог комисије је Драган Пешић, судија Прекршајног суда у 

Младеновцу.  

 

Драган Пешић је рођен 22.09.1958. године а 13.5.1985. године именован је за судију 

Општинског суда за прекршаје у Дечанима. Дана 14.10.1988. године именован је за 

председника Општинског суда за прекршаје у Дечанима на којој дужности  је  као судија и 

као председник Општинског суда за прекршаје  остао до 30.06.1989. године. Решењем 

Владе Републике Србије  од дана 08.12.1993 године именован је за старешину 

Општинског органа за прекршаје у Дечанима. За судију Прекршајног суда у Младеновцу 

од 01.01.2010. године, на трогодишњи мандат.  Од 01.01.2013. године биран је на сталну 

судијску функцију у истом суду. За програм рада је одбио оцену пет, са разговора оцену 

пет, и завршну оцену пет. Од колектива из кога потиче добио је позитивно мишљење. Рад 

кандидата Драгана Пешића је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију“. Комисија предлаже да се Драган Пешић, судија Прекршајног суда у 

Младеновцу, предложи Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Прекршајног суда у Младеновцу. 

 

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

Пешић, судија Прекршајног суда у Младеновцу предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Младеновцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Драгана Пешића, судију 

Прекршајног суда у Младеновцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Младеновцу. 
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61. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Прекршајног суда у Новом Пазару, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да на оглас за избор председника Прекршајног 

суда у Новом Пазару пријаве су поднела два кандидата Рубина Душтинац и Хаџибеговић 

Рамиза. Предлог комисије је Рубина Душтинац, судија Прекршајног суда у Новом Пазару.  

 

Рубина Друштинац је рођена 05.04.1962. године. Посао стручног сарадника у 

Општинском органу за прекршаје Нови Пазар је  обављала од  05.11.1997. године до 

24.12.1997. године када је изабрана за судију Општинског органа за прекршаје Нови Пазар 

где је судијску дужност обављала до 29.12.2009. године. За судију Прекршајног суда у 

Новом Пазару изабрана је први пут 01.01.2010. године на период од 3 године. Након тога 

је за судију на сталној судијској функцији Прекршајног суда у Новом Пазару изабрана 

01.01.2013. године. Дана 23.05.2014. године  је изабрана за председника Прекршајног суда 

у Новом Пазару. Од свог колектива је добила позитивно мишљење и 8 гласова од укупно 

11. За програм рада је добила оцену пет, за разговор оцену пет и има коначну оцену пет. 

Рад кандидата Друштинац Рубине је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. Комисија 

предлаже да се Рубина Друштинац, судију Прекршајног суда у Новом Пазару, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за кандидата за председника Прекршајног суда у 

Новом Пазару. 

 

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

Друштинац, судија Прекршајног суда у Новом Пазару предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Новом Пазару. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Рубину Друштинац, судију 

Прекршајног суда у Новом Пазару, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Новом Пазару. 

 

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

председника Прекршајног суда у Параћину, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је на оглас за избор председника Прекршајног 

суда у Параћину пријаву поднео један кандидат, Недељко Бодирога, судија Прекршајаног 

суда у Параћину који је и предлог комисије .  
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Недељко Бодирога је рођен 13.08.1961. године а након положеног испита за судију 

за прекршаје, дана 09.10.1996. године именован је за судију у Општинском органу за 

прекршаје у Параћину. Дужност судије за прекршаје је обављао до 31.12.2009. године. 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије о избору судија на трогодишњи мандат у 

судовима опште и посебне надлежности од 29.12.2009.године изабран је за судију у 

Прекршајном суду у Параћину, а Одлуком Високог Савета Судства  о избору судија на 

сталну судијску функцију од 28.12.2012. године изабран је за судију у истом суду. 

Одлуком Високог савета судства од 30.12.2009. године постављен је за вршиоца функције 

председника Прекршајног суда у Параћину, коју је вршио до Одлуке Народне скупштине 

Републике Србије о избору председника прекршајних судова од 23.05.2014. године, када је 

изабран за председника Прекршајног суда у Параћину.  За програм рада је добио оцену 

пет,  

са разговора оцену пет и завршну оцену пет. Од свог колектива је добио позитивно 

мишљење. Рад кандидата Недељка Бодироге је вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“ и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“. 

Комисија предлаже да се Недељко Бодирога, судија Прекршајног суда у Параћину, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за избор  председника Прекршајног 

суда у Параћину. 

 

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

Недељко Бодирога, судија Прекршајног суда у Параћину предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Параћину. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Недељка Бодирогу, судију 

Прекршајног суда у Параћину, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Параћину. 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Пироту, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да на оглас за избор председника Прекршајног 

суда у Пироту пријаве су поднела два кандидата. Предлог Комисије је Милко Станков, 

судија Прекршајног суда у Пироту. 

Станков Милко је рођен 07.02.1960. године и свој рад је започео као приправник 

Општинског суда у Димитровграду од 20.11.1987. године па све до 31.12.1988. године. 

Изабран је за судију за прекршаје Органа управе СО Димитровград 06.04.1990. године и 

ту дужност  је обављао до 31.12.2009. године. Изабран је за судију Прекршајног суда у 

Пироту дана 01.01.2010. године на период од 3 године,  до 01.01.2013. године. За судију са 

сталном судијском функцијом Прекршајног суда у Пироту изабран је 02.01.2013. године и 

ову функцију обавља и данас. Добио је за програм рада оцену пет, са разговора оцену пет 

и завршну оцену пет. Добио је  позитивно мишљење свог колектива и три гласа. Рад 
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кандидата Станков Милка је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију”.  Комисија предлаже да се Милко Станков, судија Прекршајног суда у Пироту, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за избор председника Прекршајног суда 

у Пироту.   

 

 

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

Станков Милко, судија Прекршајног суда у Пироту предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Пироту. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Станков Милка, судију 

Прекршајног суда у Пироту, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Прекршајног суда у Пироту. 

 

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

председника Прекршајног суда у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је на оглас за избор председника Прекршајног 

суда у Пожаревцу пријаву поднео један кандидат, Славица Петровић, судија Прекршајног 

суда у Пожаревцу, која је и предлог комисије.  

 

 

Петровић Славица је рођена 11.02.1960. године. Од 01.07.1997. године радила је 

као стручни сарадник у Општинском органу за прекршаје Пожаревац где је 25.12.1997. 

године, изабрана за судију за прекршаје. Као судија за прекршаје радила је до 01.10.2000. 

године. Након тога је радила као адвокат до 15.01.2002. године, када је поново изабрана за 

судију за прекршаје и старешину органа где је радила до 31.12.2009. године. Први пут је 

изабрана на судијску функцију на период од три године 01.01.2010. године у Прекршајни 

суд у Пожаревцу, а од 01.01.2013. године изабрана је на сталну судијску функцију у истом 

суду. 

За вршиоца функције председника Прекршаног суда у Пожаревцу постављена је 

01.01.2010. године и ту функцију је обављала до 22.05.2013. године. За председника 

Прекршајног суда у Пожаревцу изабрана је 06.06.2014. године.  За програм рада је добила 

оцену пет, са разговора оцену пет и коначну оцену пет. Добила је једногласно позитивно 

мишљење свог колектива. Рад кандидата Петровић Славице је вреднован оценом 

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

председника суда”. Комисија предлаже да се  Славица Петровић, судија Прекршајног суда 

у Пожаревцу, предложи Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Прекршајног суда у Пожаревцу. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Славица Петровић, судија Прекршајног суда у Пожаревцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Пожаревцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Славицу Петровић, судију 

Прекршајног суда у Пожаревцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Пожаревцу. 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Пожеги, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

  

Судија Александар Пантић је навео је да се на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Пожеги пријаву поднео један кандидат,  Горица Весовић, судија 

Прекршајног суда у Пожеги, која је и предлог комисије. Горица Весовић је рођена 19. 

децембра 1959. године. Дана 18. маја 1987. године именована је за  судију  Општинског 

органа за прекршаје у Пожеги. Дана 01.01.2010. године изабрана је за судију Прекршајног 

суда у Пожеги, а поступала је као и  заменик в.ф. председника суда. Одлуком Високог 

савета судства од 28. маја 2013. године постављена је за вршиоца функције председника 

Прекршајног суда у Пожеги. Одлуком Народне скупштине Републике Србије донетој на 

седници 23.05.2014. године изабрана је за председника Прекршајног суда у Пожеги. За 

програм рада је добила оцену пет, са разговора оцену пет и коначну оцену пет. Добила је 

једногласно позитивно мишљење свог колектива. Рад кандидата Горице Весовић је 

вреднована оценом  „изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно 

обавља функцију председника суда”. Комисија предлаже да се Горица Весовић, судија 

Прекршајног суда у Пожеги, предложи Народној скупштини Републике Србије за избор 

председника Прекршајног суда у Пожеги. 

 

 

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

Весовић, судија Прекршајног суда у Пожеги, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Пожеги. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' предложио Горицу Весовић, судију 

Прекршајног суда у Пожеги, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Прекршајног суда у Пожеги. 
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66. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Прекршајног суда у Прешеву, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

 

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

Прекршајног суда у Прешеву, пријаву поднео један кандидат, Бурханедин Шаипи, судија 

Прекршајног суда у Прешеву, који је и предлог комисије. Бурханедин Шаипи је рођен 05. 

марта 1958. године,  а дана  09. марта 2006. године именован је за судију Општинског 

органа за прекршаје у Прешеву. Дана 16.12.2009. године изабран је за судију Прекршајног 

суда у Прешеву, у коме је од 02. августа 2010. године поступао и као заменик в.ф. 

председника суда. На основу одлуке о избору председника судова од 23.маја 2014. године 

изабран је за председника Прекршајног суда у Прешеву. За програм рада је добио оцену 

пет, са разговора оцену пет, коначну оцену пет. Има једногласно позитивно мишљење 

свог колектива. Рад кандидата Бурханедин Шаипи је вреднован оценом „изузетно 

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

суда”. Комисија предлаже да се  Бурханедин Шаипи, судију Прекршајног суда, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор председника Прекршајног суда у 

Прешеву.  

  

 

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

Бурханедин Шаипи, судија Прекршајног суда у Прешеву, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Прешеву. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Бурханедина Шаипи, судију 

Прекршајног суда у Прешеву, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Прекршајног суда у Прешеву. 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Пријепољу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је на оглас за избор председника Прекршајног 

суда у Пријепољу пријаву поднео један кандидат,  Споменка Дивац, судија Прекршајног 

суда у Пријепољу, која је и предлог комисије. 
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Споменка Дивац је рођена 25. јануара 1961. године. Након положеног правосудног 

испита од 20. фебруара 1991. године била је  судија за прекршаје у  Општинском органу за 

прекршаје у Пријепољу, а од 24. новембра 1993. године и  старешина Општинског органа 

за прекршаје у Пријепољу. За судију Прекршајног суда у Пријепољу изабрана је 29. 

децембра 2009. године. Одлуком Високог савета судства постављена је за вршиоца 

функције председника Прекршајног суда у Пријепољу од 1. јануара 2010. године  до 23. 

маја 2014. године када је изабрана за председника Прекршајног суда у Пријепољу коју 

функцију обавља од 2. јуна 2014. године.  За програм рада је добила оцену пет, са 

разговора пет и завршну оцену пет. Од свог колектива је добила једногласно позитивно 

мишљење. Рад кандидата Споменке Дивац је вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. 

Комисија предлаже да се Споменка Дивац, судија Прекршајног суда у Пријепољу, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за избор председника Прекршајног суда 

у Пријепољу. 

 

 

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

Споменка Дивац, судија Прекршајног суда у Пријепољу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Пријепољу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Споменку Дивац, судију 

Прекршајног суда у Пријепољу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Пријепољу. 

 

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

председника Прекршајног суда у Прокупљу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео  да су на оглас за избор председника у 

Прекршајном суду у Прокупљу пријаве поднела три кандидата. Предлог комисије је Маја 

Беочанин Ђинђић, судија Прекршајног суда у Прокупљу. Мaja Биочанин Ђинђић је 

рођена 1971. године. Од 16. децембра 2002. године засновала је радни однос на 

неодређено време у Општинском органу за прекршаје у Прокупљу на радном месту 

стручног сарадника до 14. фебруара 2003. године када је постала судија за прекршаје у  

Општинском органу за прекршаје у Прокупљу. Дана  1. октобра 2010. године изабрана је 

за судију Прекршајног суда у Прокупљу на мандат од 3 године,  а од 29.12.2012 године је 

на сталној судијског функције у истом суду. За програм рада је добила оцену пет, са 

разговора оцену пет и завршну оцену пет. Од свог колектива је добила позитивно 

мишљење. Рад кандидата Маје Биочанин Ђинђић је вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију”. Комисија предлаже да се Маја Биочанин Ђинђић, судија  

Прекршајног суда у Прокупљу, предложи Народној скупштини Републике Србије за избор 

председника Прекршајног суда у Прокупљу. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Маја 

Беочанин Ђинђић, судија Прекршајног суда у Прокупљу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Прокупљу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Мају Беочанин Ђинђић, судију 

Прекршајног суда у Прокупљу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Прокупљу. 

 

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

председника Прекршајног суда у Рашки, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да су за председника Прекршајног суда у Ршки 

пријаве су поднела два кандидата  Ратка Караџић и Зорка Марић, судје Прекршајног суда 

у Рашки. Већински предлог Комисије је Ратка Караџић, судија Прекршајног суда у Рашки. 

Она је 1963. годиште а у Општинском суду у Рашки била је судијски приправник, потим 

судијски помоћник, а 29.07.2010. године, изабрана је за судију Прекршајног суда у Рашки. 

На сталној судијској функцији у том суду је од 29.07.2013. године. Добила је за програм 

рада оцену пет, са разговора пет и завршну оцену пет. Од свог колектива је добила 

позитивно мишљење. Рад овог канидата је вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. 

 

 Мањински предлог комисије је кандидат Зорка Марић, судија Прекршајног суда у 

Рашки. Зорка Марић је рођена 18. фебруара 1955. године. Од 16. децембра 1985. године до 

30. децембра 2009. године, радила је као судија у Општинском органу за прекршаје 

Општине Краљево. Изабрана је за судију Прекршајног суда у Рашки дана 29. децембра 

2009. године. Одлуком Високог савета судства од 30. децембра 2009. године постављена је 

за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Рашки почев од 1. јануара 2010. 

године. Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. маја 2014. године изабрана 

је за председника Прекршајног суда у Рашки. За  програм рада је добила оцену пет, са 

разговора оцену пет и заваршну оцену пет. Од свог колектива је добила позитивно 

мишљење. Рад кандидата Зорка Марић је вреднован оценом „изузетно успешно обавља 

судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“.  

 

 

 

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

дискусију.  

 

 Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је истакла да иако је 

њен став да се за председника не предлажу кандидати који су при завршетку радног века, 

у овом случају је изузетак, с обзиром што се ради о судији  Зорки Марић, која је суд у 

Рашкој поставила на ноге. Једноставно она својом енергијом, залагањем је заслужна што 

тај суд тренутно функционише како треба. Посебно је додала да иако је овај кандидат 
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1955. годиште, она има толико енергије и то као десет млађих особа. Истакла је да је за то 

да се у овом случају направи изузетак и кандидат Зорка Марић предложи за избор 

председника Прекршајног суда у Рашкој. 

 

 Након добијене речи, судија Иван Јовичић је истако да није упознао Зорку Марић, 

али се придружује предлогу судије Славица Милошевић Газиводи, с обзиром да овај 

кандидат има толико енергије и била би штета да јој се не пружи још једна прилика да 

буде председник тог суда. 

 

 

 Након добијене речи Нела Кубуровић, министар правде је навела да је сагласна са 

свим што је судија Славица Милошевић Газивода изнела у дискусији за кандидата Зорку 

Марић. Псебно је додала да само захваљујући овом кандидату Рашка је добила посебну 

судску зграду, с обзиром да је била упорна у остваривању циљева из своје надлежности, 

па је стога прва зграда која је изграђена додељена овом суду. 

  

 Након добијене речи, судија Матија Радојичић је навео да је Зорка Марић оставила 

сјајан утисак на разговору. Ради се о једној паметној особи и вредној жени. Међутим, у 

неким случајевима треба користити ту могућност коју нам је закон дао да људима који су 

ванредно вредни, на тај начиин им се продужи радни век.  

 

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

Караџић, судија Прекршајног суда у Рашки,  предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Рашки. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 (ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

 (ПРОТИВ:   

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

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

Марић, судија Прекршајног суда у Рашки,  предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Рашки. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Зорку Марић, судију 

Прекршајног суда у Рашки, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Прекршајног суда у Рашки. 
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70. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Прекршајног суда у Руми, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

 

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

Прекршајног суда у Руми, пријаву поднео један кандидат, Марија Гмизић, судија 

Прекршајног суда у Руми, који је и предлог комисије. Марија Гмизић је рођена 17. 

октобра 1961. године.  Решењем Владе Републике Србије од 1. јануара 1995. године, 

именована је за старешену Општинског органа за прекршаје у Руми. Од 1999. године до 

14. фебруара 2007. године, решењем Владе Републике Србије обављала је дужност 

старешине у Општинском органу за прекршаје у Руми. Решењем Министарства правде РС 

од 15. фебруара 2007. године, одређена је за вршиоца дужности старешине Општинског 

органа за прекршаје у Руми, а од 8. новембра 2007. године,  решењем Владе Републике 

Србије именована је за старешину Општинског органа за прекршаје у Руми. За судију 

Прекршајног суда у Руми изабрана је 01.01.2010. године а почев од 01.01. 2013.године, је 

судија на сталној судијској функцији у том суду. Одлуком Високог савета судства 

постављена је за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Руми, почев од 1. 

јануара 2010.године. На функцију председника Прекршајног суда у Руми изабрана је 24. 

маја 2014. године. За програм рада је добила оцену пет, са разговора је добила оцену пет и 

завршну оцену пет.  

Рад кандидата Марије Гмизић је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда“.    Комисија 

предлаже да се Марија Гмизић, судија Прекршајног суда у Руми, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор председника Прекршајног суда у Руми. 

 

 

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

Гмизић, судија Прекршајног суда у Руми, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Руми. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Марију Гмизић, судију 

Прекршајног суда у Руми, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Прекршајног суда у Руми. 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Сенти, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 



67 

 

 

Судија Александар Пантић је навео да су на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Сенти пријаве поднела два кандидата Снежана Звекић и Антун 

Михајловић. Комисија има два предлога и већински предлог је кандидат Антун 

Михајловић, судија Прекршајног суда у Сенти. 

 

Антун Михајловић је рођен 23. јуна 1966. године и свој рад је започео  као 

приправник у Општинском јановном тужилаштву у Сенти. Од 13. марта 2003. године је 

био судија за прекршаје у Општинском органу за прекршаје у Сенти до 1. јануара 2010. 

године када је изабран за судију Прекршајног суда у Сенти. Од 29.12.2012. године изабран 

је на сталнлу судијску функцију у Прекршајном суду у Сенти.  За програм рада је добо 

оцену пет, са разговора оцену пет и завршну оцену пет. Од свог колектива је добио 

позитивно мишљење и два гласа. Рад кандидата Антуна Михајловића је вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију”.  

          Други мањински предлог комисије је Снежана Звекић, судија Прекршајног суда у 

Сенти. Она је 1971. годиште и свој радни век је започела у Општинском суду у Ади, као 

судијски приправник, потом сарадник, а изабрана је за судију Општинског суда у Ади 

1999.године на сталну судијску функцију. Од 2003. године је судија Општинског органа за 

прекршаје и то у периоду од 2003. до 2009. године у коме је била и старешина Органа за 

прекршаје. Од 01.01.2010. године изабрана је за судију Прекршајног суда у Сенти и 

постављена за вршиоца функције председника тог суда. Од 26.05.2014. године до 

26.05.2019. године била је председник тог суда. За програм рада је добила оцену пет, са 

разговора оцену пет и завршну оцену пет. Од свог колектива је добила позитивно 

мишљење, с тим да није добила ниједан глас од својих колега. Њен рад је вреднован 

оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију председника суда“.  

 

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

Михајловић, судија Прекршајног суда у Сенти,  предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Сенти. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''' '''''''''''' је предложио Антуна Михајловића, 

судију Прекршајног суда у Сенти, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Сенти. 

(ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

(ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Сјеници, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 
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Судија Александар Пантић је навео да на оглас за избор председника Прекршајног 

суда у Сјеници, пријаве су поднела три кандидата, од којих је једна пријава одбачена. 

Предлог комисије је Нермина Махмутовић, судија Прекршајног суда у Сјеници. 

 

Нермина Махмутовић је рођена 25. новембра 1959. Године. Свој рад је започела 

као судијски приправник у Општинском суду  у Сјеници.  Од 1989. године била је судија 

за прекршаје у  Општинском органу за прекршаје у Сјеници, а од 27. децембра 2001. 

године и  старешина Општинског органа за прекршаје у Сјеници. За судију Прекршајног 

суда у Сјеници изабрана је 1. јануара 2010. године. Одлуком Високог савета судства од 25. 

децембра 2012. године  постављена је за вршиоца функције председника Прекршајног 

суда у Сјеници коју функцију обавља  до 23. маја 2014. године када је изабрана за 

председника Прекршајног суда у Сјенициа коју функцију је обављала до 23.05.2019. 

године. За програм рада је добила оцену пет, са разговора пет и завршну оцену пет. 

Добила је од свог колектива једногласно позитивно мишљење. Рад кандидата Нермине 

Махмутовић је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и 

„изузетно успешно обавља функцију председника суда”. Предлог комисије је да се 

Нермина Махмутовић, судија Прекршајног суда у Сјеници, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор председника Прекршајног суда у Сјеници. 

 

 

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

Нермина Махмутовић, судија Прекршајног суда у Сјеници, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Сјеници. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Нермину Махмутовић, судију 

Прекршајног суда у Сјеници, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Прекршајног суда у Сјеници. 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

  

Судија Александар Пантић је навео да је на оглас за избор председнка Прекршајног 

суда у Смедереву пријаву поднео један кандидат, Милица Ђорђевић Вељковић, судија 

Прекршајног суда у Смедереву, која је и предлог комисије.  
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Милица Ђорђевић Вељковић је рођена 1964. године. У Општинском органу за 

прекршаје била је  судија за прекршаје од 14. августа 1998. године,  а од 1. јануара 2010. 

године изабрана је за судију Прекршајног суда у Смедереву, на мандат од три године а на 

сталну судијску функцију у истом суду је изабрана  1.јануара 2013. године. На функцију 

председника Прекршајног суда у Смедереву изабрана је 23. маја 2014. године. За програм 

рада је добила оцену пет, са разговора пет и завршну оцену пет. Добилал је позитивно 

мишљење колектива из кога потиче и 10 гласова. Рад кандидата Милице Ђорђевић 

Вељковић је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно 

успешно обавља функцију председника суда”. Комисија предлаже да се Милилца Ђоревић 

Вељковић, судија  Прекршајног суда у Смедереву, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор председника Прекршајног суда у Смедереву. 

 

 

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

Милица Ђорђевић Вељковић, судија Прекршајног суда у Смедереву, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Смедереву. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Милицу Ђорђевић 

Вељковић, судију Прекршајног суда у Смедереву, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Смедереву. 

 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Сомбору, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

 

Судија Александар Пантић је навео је да је пријаву на оглас за избор председника 

Преркашајног суда у Сомбору пријаву поднео један кандидат,  Ангела Мастиловић, судија 

Основног суда у Сомбору, која је и предлог комисије. Ангела Мастиловић је рођена 1966. 

године .Након положеног правосудног испита од 27. фебруара 1995. године засновала је 

радни однос на неодређено време у Општинској управи општине Сомбор у Одсеку за 

комуналне послове где је радила на пословима самосталног стручног сарадника. Од 26. 

јуна 1997. године је судија за прекршаје у Општинском органу за прекршаје у Сомбору до 

1. октобра 2010. године када је изабрана за судију Основног суда у Сомбору. За прогорам 

рада је добила оцену пет, са разговора пет и завршну оцену пет. Од суда за који је 

конкурисала дабила је позитивно мишљење и 6 гласова. Рад кандидата Ангеле 

Мастиловић је вреднован 

 оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”. Комисија предлаже да се Ангела 

Мастиловић, судија Основног суда у Сомбору, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор председника Прекршајног суда у Сомбору. 

 



70 

 

 

 

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

Мастиловић, судија Основног суда у Сомбору предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Сомбору. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Ангелу Мастиловић, судију 

Основног суда у Сомбору, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Прекршајног суда у Сомбору. 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Сремској Митровици, који је објављен у 

,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је на оглас за избор прдседника Прекршајног 

суда у Сремској Митровици, пријаву поднео један кандидат, Зорица Маринковић 

Илиески, судија Прекршајног суда у Сремској Митровици, која је и предлог комисије. 

 

 

Зорица Маринковић Илиески је рођена 1968. године. Након положеног 

правосудног испита, у периоду од 1996. до 2000. године, била је запослена у Окружном 

суду у Сремској Митровици, на радном месту судијског помоћника. Дана 05.јуна 2000. 

године именована је за  судију  Општинског органа за прекршаје у Сремској Митровици. 

Дана 01.01.2010. године изабрана је за судију Прекршајног суда у Сремској Митровици. 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије донетој на седници 23.05.2014. године 

изабрана је за председника Прекршајног суда у Сремској Митровици. За програм рада је 

добила оцену пет, са разговора оцену пет и завршну оцену пет. Добила је једногласно 

позитивно мишљење свог колектива. Рад кандидата Зорице Маринковић Илиески је 

вреднована оценом  „изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно 

обавља функцију председника суда”. Комисија предлаже да се Зорица Маринковић 

Илиески , судија Прекршајног суда у Сремској Митровици, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор председника Прекршајног суда у Сремској 

Митровици. 

 

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

Маринковић Илиески, судија Прекршајног суда у Сремској Митровици, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у 

Сремској Митровици. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Зорицу Маринковић 

Илиески, судију Прекршајног суда у Сремској Митровици, Народној 
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скупштини Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у 

Сремској Митровици. 

 

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

председника Прекршајног суда у Суботици, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је на оглас за избор председника Прекршајног 

суда у Суботици, пријаву поднео један кандидат,  Љубо Симић, судија Прекршајног суда у 

Суботици, који је и предлог комисије. Љубо Симић, је рођен 1955. године. Дана 1. јула 

1986. именован је за судију за прекршаје у Општинском органу за прекршаје у Суботици, 

а у периоду од 1993. године до 2005. године био је старешина истог органа. Од септембра 

2007. године, до 31.12.2009. године био је старешина Општинског органа за прекршаје у 

Суботици. Од 01.01.2010. године је судија Прекршајног суда у Суботици, и постављен је 

за вршиоца функције председника истог суда. Одлуком Народне скупштине Републике 

Србије донетој на седници 23.05.2014. године изабран је за председника Прекршајног суда 

у Суботици, коју функцију је обављао до 23.05.2019. године. За програм рада је добио 

оцену пет, са разговора оцену пет и завршну оцену пет. Има једногласно позитивно 

мишљење свог колектива. Рад кандидата Љубе Симића је вреднован оценом  „изузетно 

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

суда”. Комисија предлаже да се Љубо Симић, судија Прекршајног суда у Суботици, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за избор председника Прекршајног суда 

у Суботици. 

 

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

Симић, судија Прекршајног суда у Суботици, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Суботици. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Љубу Симића, судију 

Прекршајног суда у Суботици, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Суботици. 

 

 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Ужицу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је на оглас за избор прдседника Прекршајног 

суда у Ужицу пријаву поднео један кандидат, Слободан Маринковић, судија Прекршајног 

суда у Ужицу, који је и предлог комисије. Слободан Маринковић је 1964.године. Дана 27. 

децембра 2001. године именован је за судију за прекршаје у Општинском органу за 

прекршаје у Ужицу. За вршиоца дужности старешине наведеног органа именован је у јуну 

2007. године, а за старешину у септембру 2007. године. Од 01.01.2010. године је судија 

Прекршајног суда у Ужицу, и постављен је за вршиоца функције председника истог суда. 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије донетој на седници 23.05.2014. године 

изабран је за председника Прекршајног суда у Ужицу, коју функцију је вршио до 

23.05.2019. године. За програм рада је добио оцену пет, са разговора оцену пет и завршну 

оцену пет. Добио је једногласно позитивно мишљење свог колектива. Рад кандидата 

Слободана Маринковића је вреднован оценом  „изузетно успешно обавља судијску 

функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”. Комисија предлаже 

да се Слободан Маринковић, судија Прекршајног суда у Ужицу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за председника Прекршајног суда у Ужицу. 

 

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

Слободан Маринковић, судија Прекршајног суда у Ужицу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Ужицу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Слободана Маринковића, 

судију Прекршајног суда у Ужицу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Ужицу. 

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

председника Прекршајног суда у Шапцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да су на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Шапцу, пријаве поднело шест кандидата. Предлог комисије је 

кандидат Миленко Мијић, судија Прекршајног суда у Шапцу. Он је 1959. годиште и свој 

рад је започео у Општинском суду у Зворнику као приправник, потом као сарадник, након 

тога је био заменик Општинског правобрниоца и правобранилац. 1987. године је изабран 

за судију Општинског суда у Зворнику, где радио до 1992. године. У период од 1992 

године па до  1999. године је радио у привреди. Од 23.03.1999. године је био изабран за 

судију Општинског органа за прекршаје Зворник  и старешину тог органа. Од 02.03.2016. 

године изабран је за судију Прекршајног суда у Шапцу, а од 02.03.2019. године је изабран 

на сталну судијску функцију у том суду. Од свог колектива је добио позитивно мишљење 

и 16 гласова. За програм рада је добио оцену пет, са разговора оцену пет  и завршну оцену 

пет.  Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију.  

 

 Након добијене речи, др. Ранко Кеча је истакао да за председника Прекршајног 

суда у Шапцу предлаже кандидата Драгану Синђелић. Истакао је да је она била 

председник овог суда и да је ту функцију одлично обављала и тај суд добро функционише. 

Док је предложени кандидат који се у потпуности развијао изван правосуђа. 

 

  

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

Миленко Мијић, судија Прекршајног суда у Шапцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Шапцу. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 (ЗА:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx 

 

 (ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

  

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

Драгана Синђелић, судија Прекршајног суда у Шапцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Шапцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' '''''''''''' је предложио Драгану Синђелић, судију 

Прекршајног суда у Шапцу, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Прекршајног суда у Шапцу. 

 (ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

 (ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

 

 

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

Виши суд у Београду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 45/19  од 

21.06.2019. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је 

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је на оглас за избор судија за Виши суд у 

Београду пријаве поднело 95 кандидата из реда судија и 9 канидата изреда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица. Број оглашених судијских места за Виши суд у 

Београду је 9. Први предлог комисије је Марина Бркић. Она је 1969. годиште и судија је 

Првог Основног суда у Београду. Свој рад је започела у Окружном суду у Београду, као 

приправник 1995. године. Од 1997. до 2001. године је била стручни сарадник у истом суду. 

Дана 27.12.2001. године изабрана је за судију Првог општинског суда у Београду. 

01.01.2010. године изабрана је за судију Првог основног суда у Београду, на сталној 

судијској функцији. Први основни суд у Београду је доставио опште позитивно мишљење 

за све своје кандидате па и за овог канидата. Од Вишег суда у Београду је добила опште 

позитивно мишљење, а од Апелационог суда у Београду је добила позитивно мишљење и   

7 гласова од укупно 70. Поступа искључиво у општој парници у последње три године. 

Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију“, за последње 

три године, за који се посматра рад кандидата.  

Други предлог комисије је Маја Цветић, судија Првог основног суда у Београду. 

Она је 1966. годиште. Свој рад је започела исто као приправник у Окружном суду у 

Београду 1995. године, потом је од 1997. до 2001. године била сарадник у том суду. 

01.01.2002. године је изабрана за судију Другог општинског суда у Београду. Од 

01.01.2010. године је изабрана за судију Првог основног суда у Бегораду, где се налази на 

сталној судијској функцији. Први основни суд је дао опште позитивно мишљење за све 

кандидате који потичу из тог суда. Од Вишег суда у Београду је добила опште позитивно 

мишљење и два издвојена позитивна мишљења за овог кандидата, а Апелациони суд у 

Београду је дао позитивно мишљење и 7 гласова од 70, као и за претходног кандидата. 

Судија Маја Цветић исто поступа у општој парници у последње три године.  Њен рад је 

вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

Трећи предлог комисије је Лидија Павловић, судија Другог основног суда у 

Београду. Он је 1966. годиште и свој рад је започела као приправник 1992. године у Петом 

општинском суду у Београду, потом је била стручни сарадник у том истом суду у периоду 

од 1994. до 2000. године, а 19.07.2000. године је изабрана за судија Другог општинског 

суда у Београду. Од 01.01.2010. године изабрана је за судију Првог основног суда у 

Београду. Од 01.10.2017. године је судија Другог основног суда у Београду. Други 

основни суд у Београду је дао опште позитивно мишљење за кандидате који потичу из тог 

суда. Од Вишег суда у Београду је добила позитивно мишљење и 21 издвојено позитивно 

мишљење. Од Апелационог суда у Београду је добила позитивно мишљење и 23 гласа од 

70. Поступа у парничној материји, у породичним споровима. Њен рад је у посматраном 

периоду вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

Четврти предлог комисије је Миленија Петричевић, судија Првог основног суда у 

Београду. Она је 1967. годиште и свој рад је започела као приправник у Четвртом 

опшинском суду у Београду 1992. године, а потом је од 1994. до 1997. године била 

стручни сарадник у истом суду. 01.08.1997. године изабрана је за судију Другог 

општинског суда у Београду. Од 01.01.2010. године изабарана је за судију Првог основног 

суда у Београду. Добила је опште позитивно мишљење из суда из кога потиче. Од Вишег 

суда у Београду је добила опште позитивно мишљење и 17 издвојених позитивних 

мишљења. Од Апелационог суда у Београду је добила позитивно мишљње и 31 глас од 70. 

Она поступа у општој парници и у породичнм споровима. Њен рад је у посматраном 

периоду вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 
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Пети предлог комисије је Вида Симић Божовић, судија Првог основног суда у 

Београду. Она је 1973. годиште и свој рад је започела 1998. године као приправник у 

адвокатској канцеларији. Од 01.11.2001. године је била стручни сарадник у Првом 

општинском суду у Београду до 18.03.2005. године, када је изабрана за судију тог суда. Од 

01.01.2010. године је судија Првог основног суда у Београду. Добила је опште позитивно 

мишљење из суда из кога потиче. Од Вишег суда у Београду је добила опште позитивно 

мишљење, а од Апелационог суда у Београду је добила позитивно мишљење. Постуа у 

ванпарничној материји и у материји породичних односа. Ванпарницу је радила од 2016. 

године а 2017. године је поступала у ванпарничној и породичној материји, а од 2018. 

године поступа искључиво у општој парници. Њен рад је у посматрном периоду 

вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

Шести предлог комисије је Радун Бубања, судија Првог основног суда у Београду. 

Он је 1959. годиште и свој рад је започео 1987. године у правној служби Друштвеног 

предузећа „Монтажа“, као шеф правне службе, где је радио све до 1995. године, када је 

изабран за судију Првог општинског суда у Београду. 16.10.2012. године је изабран за 

судију Првог основног суда у Београду. Од свог колектива је добио опште позитивно 

мишљење. Од Вишег суда у Београду је добио опште позитивно мишљење, а од 

Апелационог суда у Београду је добио позитивно мишљење и два гласа од 70. Поступа у 

радној материји. Његов рад је у посматраном периоду од три године вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

Седми предлог је Владимир Милетић, судија Првог основног суда у Београду. Он 

је 1974. годиште и свој рад је започео 2002. године у Првом општинском суду у Београду, 

као приправник, потом је у том истом суду био судијски сарадник у периоду од 2005. до 

31.12.2009. године, а од 01.01.2010. године изабран је за судију Првог основног суда у 

Београду на период од три године. На сталну судијску функцију у том суду је изабран 

01.01.2013. године. Добио је опште позитивно мишљење Првог основног суда у Београду. 

Од Вишег суда у Београду је добио позитивно мишљење, а од Апелационог суда у 

Београду је добио позитивно мишљење и 4 издвојена гласа од 70. Поступа у кривичној 

материји. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

Осми предлог комисије је  Стојан Петровић, судија Првог основног суда у 

Београду. Он је 1977. годиште и свој рад је почео као приправник – волонтер 2004. године 

у Трећем општинском суду у Београду. Потом је у том истом суду био судиијски 

приправник од 2004. до 2006. године, а након тога те исте године је у том суду је стекао 

звање судисјког сарадника. Од 01.01.2010. године радио је као виши судијски сарадник у 

Апелационом суду у Београду, а од 22.04.2015. године изабран је на трогодишњи мандат 

за судију Првог основног суда у Београду. На сталну судијску функцију у истом суду 

изабран је 22.04.2018. године. Има опште позитивно мишљење Првог основног суда у 

Београду. Од Вишег суда у Београду је добио позитивно мишљење и 7 издвојених 

позитивних мишљења, а Апелациони суд у Београду је дао позитивно мишљење и 21 глас 

од 70. Поступа у кривичној материји. Његов рад је вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. 

Александар Пантић, председник комисије је истакао да су напред наведени 

предлози били једногласни предлози комисије, док девети предлог није једногласан, већ 

ту комисија има два предлога и већински предлог комисије је Ксенија Марић, судија 

Првог основног суда у Београду. Ксенија Марић је 1975. годиште. Приправнички стаж 

обавила је у Окружном суду у Београду у периоду од 1999. до 2002. године. Након 

положеног правосудног испита, у периоду од 2002. до 2006. године радила је као судијски 

помоћник у Окружном суду у Београду. У периоду од 2006. до децембра 2009. године 

била је судијски помоћник у Посебном одељењу Окружног суда у Београду.  Дана 
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01.01.2010. године изабран је за судију  Првог основног суда, а дана 01.01.2013. године, 

ступила је на сталну судијску функцију у истом суду. У периоду од 2010. до 2014. године 

поступала је у истражном одељењу. Од 2014. године поступа у Одељењу за предходни 

поступак, а од 2015. године поступа и у Одељењу за извршење на основу веродостојне 

исправе. Добила је позитивно мишљње из суда из кога потиче. Од Вишег суда у Београду 

је добила позитивно мишљење и четири издвојена позитивна мишљења. Од Апелационог 

суда у Београду је добила позитивно мишљење и један глас од седамдесет. Њен рад је 

вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

 

Александар Пантић, председник комисије је истакао да као председник комисије 

предлаже кандидата Виолету Марјановић, судију Првог основног суда у Београду. 

Виолета Марјановић поступа у парничној материји и судија је од 1998. године на сталној 

судијској функцији, и пре тога је била судијски приправник и сарадник. Добила је опште 

позитивно мишљење из суда из кога потиче. Од Вишег суда у Београду је добила 

позитивно мишљење, а од Апелационог суда у Београду је добила позитивно мишљење и 

7 гласова од укупно70. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију“. Поступа у парници, у  радним споровима. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда је 

отворио дискусију.  

 

Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је истакла да прво жели 

да предложи кандидата, након чега ће оспорити неке од предложених канидата. Предлаже 

кандидата Биљану Цветковић, судију Првог основног суда у Београду. Она  је 1964. 

годиште и започела је  свој рад од 1989. године у Петом општинском суду у Београду. 

Затим је од 29.11. 1991 до 1994. године била сарадник у Окружном суду у Београду. За 

судију је изабрана на сталну судијску функцију 2009. године у Четвртом оптшинском суду 

у Београду. Од 01.01.2010. године је судија Првог основног суда у Београду. Добила је 

позитивно мишљење од суда из кога потиче. Од Вишег суда у Београду је добила 

позитивно мишљење, а од Апелационог суда у Београду поред кандидата Миленије 

Петричевић, је добила највећу подршку, односно 30 гласова од 70. Истакла је да оспорава 

предлог кандидата Сотојана Петровића, с обзиром да је на сталнлу судијску функцију 

ступио 2018. године. Навела је да има толико сјајних судија који имају искуства и 

дугогодишњег стажа и да је беспредметно да се о томе прича. Оспорава и предлог 

кандидата Виду Божовић Симић. 

 

 Након добијене речи, судија Саво Ђурђић је истакао да је Савет и пре за Виши суд 

у Београду предлагао  и бирао када су кривичари у питању, тим пре што неки  оспоравају 

искуство и неке податке за кандидате, раније је предлагана и Светлана Галић, судија 

Трећег основног суда у Београду. Она је 1977. годиште, кривичарка је афирмисана по 

више основа. Помагала комисији Савета, када су креирани задаци за испит из кривичног 

права. Кад су кривичари у питању истакао је и кандидата Владану Вукчевић Јовановић. 

Она је 1977. годиште исто одличан кривичар. Добила је подршку и од Апелационог суда у 

Београду. Њен рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“.   

 

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је навела да предлаже уместо 

кандидата Виде Симић Божовић, која је овде најмлађа и имала 0 гласова у Апелационом 

суду у Београду и вишем суду, предлаже  Јелену Станковић. Она је 1968. годиште. На 
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сталној судијској функцији је од 2000. године, као судија Другог општинског суда у 

Београду, а од 2012. године је у Првом основном суду у Београду. У Вишем суду у 

Београду је добила опште позитивно мишљење и 21 издвојено позитивно мишљење, а у 

Апелационом суду у Београду је добила 17 гласова. Једини минус је што поступа у 

породичној материји, а већ су предложени кандидати из те материје. Уколико евентуално 

она не би прошла, предлаже Татјану Обренчевић. Истакла је да јој је на ову кандидаткињу 

пажњу скренуло то шо је у Апелационом суду у Београду добила 26 гласова. Она је чист 

парничар и судија је на сталној судијској функцији од 2002. године, с обзиром да је она 

1972. годиште, из тог разлога се определила за канидата Станковић, која је мало старија и 

има више стажа, јер је две године старија животно и по стажу, па рачуна да Татјана може 

да буде кандидат следећи пут, али пошто се не зана како ће гласање бити, истиче да су оба 

кандидата предлози. 

 

 Након добијене речи судија Матија Радојичић, је истакао да се слаже са предлогом 

судије Саве Ђурђића, и предлаже такође Светлану Галић, која је изузетан судија и по 

свему заслужује већ одавно да буде изабрана за виши суд. Истакао је да Први основни суд 

у Београду има више судија од осталих судова, али није логично да сви кандидати буду из 

тог суда. Истакао је да предлаже кандидата Марију  Бошковић, судију Трећег основног 

суда у Београду. Она поступа у парничној материји. Такђе предлаже судију која је накада 

била судија Трећег основног суда у Београду, Тању Кошутић која поступа у извршној 

материји. Такође предлаже и Марину Калај Булатовић, судију Трећег основног суда у 

Београду. Она је 1963. годиште која је дугогодишњи судија. 

 

 Након добијене речи, Матија Радојичић је истакао да везано за предлог судија 

Славице Милошевић Газивода, истиче да је судија Биљана Цветковић један изузетан 

судија. 

 

 Након добијене речи, судија Александар Пантић је истакао да као председник 

комисије жели да каже зашто  је Стојан Петровић предложен. Он је кривичар и од 

кривичара, комисија је све најлепше чула о њему, и то судија Врховног касационог суда су 

се баш о њему изјасниле као једног изузетног кривичара, а што је и био мотив да се овај 

кандидат предложи иако је релативно кратко судија, а такође је из апелације добио 21 

глас. 

 

 Након добијене речи, судија Саво Ђурђић је истакао да од пријављених кандидата 

има изванредних парничара као што су Зорица Панковић, она је заменик председника 

Другог основног суда у Београду, то је изузетан судија. Љиљана Вучинић, такође је 

парничар и вредан судија. Сања Иванковић, је такође изузетан судија, као и Јасна Лозук, 

Миланка Пјевовић, Вукица Шумић,  судија кривичара Горан Рамић, тако да се и ови 

канидати имају у виду у следећем избору. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да има јако добрих кандидата 

који су конкурисали и истиче да се придружује предлогу за избор кандидата  Марије 

Бошковић. Истако је да све предложене кандидате који не прођу, треба запамтити за 

селдећи избор. 

 

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

Марина Бркић, судија Првог основног суда у Београду, изабере за судију Вишег суда у 

Београду. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

МАРИНА БРКИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег 

суда у Београду. 

 

 

 

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

Цветић, судија Првог основног суда у Београду, изабере за судију Вишег суда у Београду. 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

МАЈА ЦВЕТИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег 

суда у Београду. 

 

 

 

 

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

Павловић, судија Другог основног суда у Београду, изабере за судију Вишег суда у 

Београду. 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

ЛИДИЈА ПАВЛОВИЋ, судија Другог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду. 

 

 

 

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

Миленија Петричевић, судија Првог основног суда у Београду, изабере за судију Вишег 

суда у Београду. 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 
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МИЛЕНИЈА ПЕТРИЧЕВИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се за 

судију Вишег суда у Београду. 

 

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

Симић Божовић, судија Првог основног суда у Београду, изабере за судију Вишег суда у 

Београду. 

 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 

( ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

(ПРОТИВ : 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

 

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

Бубања, судија Првог основног суда у Београду, изабере за судију Вишег суда у Београду. 

 

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

 

 

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

РАДУН БУБАЊА, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег 

суда у Београду. 

 

 

(ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

(ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

 

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

Владимир Милетић, судија Првог основног суда у Београду, изабере за судију Вишег суда 

у Београду. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' донео 

 

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

ВЛАДИМИР МИЛЕТИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду. 

 

 

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

Петровић, судија Првог основног суда у Београду, изабере за судију Вишег суда у 

Београду. 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

СТОЈАН ПЕТРОВИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду. 

 

 

(ЗА: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

(ПРОТИВ: Ђурђић Саво и 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

 

 

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

Ксенија Марић, судија Првог основног суда у Београду, изабере за судију Вишег суда у 

Београду. 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

КСЕНИЈА МАРИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег 

суда у Београду. 
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(ЗА: Драгомир Милојевић, Александар Пантић, Саво Ђурђић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић, Славица Милошевић Газивода и 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

(ПРОТИВ: Бранислава Горавица, 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

 

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

Виолета Марјановић, судија Првог основног суда у Београду, изабере за судију Вишег 

суда у Београду. 

 

 Констатује се да по овом предлогу није донета одлука, с обзиром да није 

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

(ЗА: Александар Пантић, Нела Кубуровић, Петар Петровић, Иван Јовичић и Ранко 

Кеч) 

 

(ПРОТИВ: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица, Саво Ђурђић, Матија 

Радојичић и 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

 

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

Биљана Цветковић, судија Првог основног суда у Београду, изабере за судију Вишег суда 

у Београду. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

БИЉАНА ЦВЕТКОВИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду. 

 

 

(ЗА: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица, Иван Јовичић, Матија Радојичић, 

Славица Милошевић Газивода, 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

 

(ПРОТИВ: Саво Ђурђић, Александар Пантић и 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Виши суд у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 48/19  

од 05.07.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да на оглас за избор судија за Виши суд у 

Новом Саду прјијавило се 41 кандидат из реда судија и 7 кандидата из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица. Оглас је оглашен за четири упражњена судијска 

места.  

 Први предлог комисије је кандидат Сања Гојковић Столић, судија Основног суда у 

Новом Саду. Она је 1978. годиште и свој рад је започела у Окружном суду у Новом Саду 

као судијски приправник 2003. године. Од 25.02.2005. године у том истом суду је била 

судијски помоћник све до избора за судију Основног суда у Новом Саду 01.01.2010. 

године, када је изабрана за судију на период од три године. На сталну судијску функцију у 

истом суду изабрана је 01.01.2013. године. Добила је позитвно мишљење из суда из кога 

потиче и 40 гласова. Од Вишег суда у Новом Саду је добила позитивно мишљење и 9 

гласова, а од Апелационог суда у Новом Саду је добила позитивно мишљење и 23 гласа. 

Поступа у материји из радних односа. Њен рад је вреднован оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. 

 Други предлог комисије је кандидат  Бранка Станковић, судија Основног суда у 

Новом Саду. Она је 1976. годиште и свој рад је почела као судијски приправник 2000. 

године у Општинском суду у Новом Саду, а од 2002. па до 01.01.2010. године била је 

судијски помоћник у том истом суду.  Од 01.01.2010. године је прешла  у Апелациони суд 

у Новом Саду, и тамо је радила у својству вишег судијског сарадника. За судију Основног 

суда у Новом Саду је изабрана 16.08.2010. године, на трогодишњи мандат, а од 16.08.2013. 

године, је судија на сталној судијској функцији у том суду. Добила је позитивно мишљење 

суда из кога потиче и 49 гласова. Од Вишег суда у Новом Саду је добила позитивно 

мишљење и 14 гласова, а од Апелационог суда у Новом Саду, позитивно мишљење и 29 

гласова. Поступа у општој парници. У посматраном периоду од три године, њен рад је 

вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

 Трећи  већински предлог комисије је кандидат Ивана Јосифовић, судија Основног 

суда у Новом Саду. Она је 1979. годиште и свој рад је почела као судијски приправник у 

Окружном суду у Новом Саду 2005. године. Од 2006. до 2010. године је била судијски 

сарадник у истом суду.  Од 01.01.2010. године је прешла у Апелациони суд у Новом Саду, 

где је радила у својству вишег судијског сарадника . За судију Основног суда у Новом 

Саду је изабрана 23.06.2015. године, на период од три године. Од 24.06.2018. године је 

судија на сталној судијској функцији Основног суда у Новом Саду. Добилал је позитивно 

мишљење свог колектива и 28 гласова. Од Вишег суда у Новом Саду је добила позитивно 

мишљење и 7 гласова, а од Апелационог суда у Новом Саду је добила позитивно 

мишљење и 17 гласова. Поступа у општој парници. Њен рад је вреднован оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

 Судија Александар Пантић, председник комисије Високог савета судства је истакао 

да комисија има само три предлога која су напред изнета. 
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 Након добијене речи судија Саво Ђурђић, члан комисије Високог савета судства је 

истакао да ће се по раду Савета,  по квалитету  донетих одлука, аргументима и мотивима 

донетих  одлука ценити како функционише овај модел Високог савета судства и концепт 

развоја судске власти, актуелни, у светлу другачијег који се предлаже Амандманима на 

Устав Републике Србије. Навео је да предлози Савета за највише судове као што је било и 

за суд у Београду, Новом Саду и Нишу, треба да буду  најбољи кандидати, јер има 

огроман број одличних кандидата. Према подацима којима располаже навео је да је Виши 

суд у Новом Саду оптерећен великим обимом посла а посебно у грађанском одељењу, 840 

предмета у Гж одељењу и 240 предмета по судији у редовној парници. Такође ће бити и 

велико оптерећење и у кривичној материји. Тако да је проблем структуре предложених 

кандидата, с обзиром да се одељење са кривичним делима са коруптивним елементима се 

сели у посебну зграду која је адаптирана за то одељење и изгубиће судије из припремног 

поступка, те да је том суду потребан барем један кривичар, ако не и два. Навео је да су се 

чланови Савета врло лако усагласили  са предлогом прва два кандидата са листе а све у 

складу према критеријумима које прописује Закон о судијама, а један од битних 

критеријумима је чињеица да од 48 канидата има 40 судија који су ова два кандидата 

добила у основном суду преко 40 гласова. Постоји срећна околност да је у Основном суду 

у Новом Саду, Вишем суду у Новом Саду и Апелационом суду у Новом Саду, гласано о 

свим кандидатима тајним гласањем те из тог разлога предлаже да се поштују ти 

критеријуми  те би стога предложио неколико кандидата, с тим што би истакао и она два 

предложена кандидата која треба ставити у први ред. Кандидате које ће предложити су 

кандидати који су у суду добили после ових 49 који је добила канидат Станковић  и 40 

гласова. Предлаже кандидата Наташу Војиновић, судију Основног суда у Новом Саду. 

Она је 1975. годиште и поступа у кривичној материји. Од марта 2001. године је у суду, а 

од 01.01.2010. године је судија Основног суда у Новом Саду и ради кривицу. Њен рад је 

вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. Добила је од основног 

суда 38 гласова, што је 10 гласова више него што је добила трећи кандидат. Добила је 15 

гласова од Вишег суда у Новом Саду и 16 гласова од Апелационог суда у Новом Саду. 

Следећи канидат кога посебно истиче је Татјана Паклединац. Она је судија Основног суда 

у Новом Саду. За судију Основног суда у Новом Саду је изабрана исто као и кандидат 

Јосифовић 2015. године, али је дуго усуду. Била је секретар суда, а сада јако добро обавља 

судијску функцију и поступа у извршној материји, али оставља општи утисак да би се 

снашла да поступа и у осталим материјама. Оперативна је и добила је 38 гласова као и 

Војиновић Наташа подршке у основном суду. Добила је 9 гласова подршке у апелационм 

суду  и од Вишег суда у Новом Саду је добила 11 гласова подршке. Од кандидата који 

поступају у парничној материји предлаже Катарину Вујовић, судију Основног суда у 

Новом Саду. Она је 1972 . годиште и поступа у парничној материји и судија је од 2000. до 

2002. године, потом је била адвокат и поново је судија од 2010. године. Од основног суда 

је добила 26 гласова подршке, од Вишег суда у Новом Саду је добила 6 гласова и 6 

гласова подрше од Апелационог суда у Новом Саду. Од кандидата са стране који нису из 

Новог Сада, сматра да треба бар поменути кандидата Гордану Николић Врбашки. Она је 

судија Основног суда у Сомбору која дуго конкурише и има велико искуство. Она је 1964. 

годиште и она поступа у грађанској материји. Добила је 7 гласова подршке од 

Апелационог суда у Новом Саду и једногласну подршку Вишег суда у Сомбору и 

позитивно мишљење. Нвео је да како би био доследан, с обзиром да је јако заинтересован 

с обзиром да је то суд у коме је радио и познаје већину кандидата, и да би се испоштовало 

мишљење судија, сматра да и о овим предложеним кандидатима Савет треба да гласа. 

Истакао је да неумањује способности и значај било кога од предложених канидата, 

укључујући и кандидата Ивану Јосифовић. 
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 Након добијене речи, судија Александар Пантић је истакао да се судија Саво 

приликом предлагања канидата руководио објективним критеријумима, те је приликом 

предлагања прескочио кандидате који имају више гласова од кандидата које он  

предложио. Истиче да је кандидат Наумов Татјана судија која поступа у грађанској 

материји. Од Вишег суда у Новом Саду је добила 17 гласова, од апелационог суда је 

добила 14 гласова, а 28 гласова из основног суда. Навео је да предлаже за избор кандидата 

Татјану Нумов, судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је навела да не зна због 

чега особе које су на сталној судијској функцији од 2018. године, чиме заслуже да буду 

испред судија који су на пример судија од 2003. године, као што је кандидат Александра 

Лукић Николић. Она је судија од 2003. године. Добила је 32 гласа из совог колектива, 12 

од апелације а од Вишег суда у Новом Саду 6 гласова. Поступа у предметима П1. Поред 

овог кандидата предлаже и кандидата Олгицу Милошевић, судјиа Основног суда у Новом 

Саду. Она је судија од 2005. године и има 35 гласова свог колектива, и поступа у општој 

парници  

 

 

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

Гојковић Столић, судија Основног суда у Новом Саду изабере за судију Вишег суда у 

Новом Саду. 

 

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

 

О Д Л У К У 

         -о избору судије- 

 

САЊА ГОЈКОВИЋ СТОЛИЋ, судија Основног суда у Новом Саду, бира се за 

судију Вишег суда у Новом Саду. 

 

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

Станковић, судија Основног суда у Новом Саду изабере за судију Вишег суда у Новом 

Саду. 

 

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

 

О Д Л У К У 

         -о избору судије- 

 

БРАНКА СТАНКОВИЋ, судија Основног суда у Новом Саду, бира се за судију 

Вишег суда у Новом Саду. 

 

 

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

Јосифовић, судија Основног суда у Новом Саду изабере за судију Вишег суда у Новом 

Саду. 
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Високи савет судства '''''''''''''''' '''''''''''' донео је 

О Д Л У К У 

         -о избору судије- 

 

ИВАНА ЈОСИФОВИЋ, судија Основног суда у Новом Саду, бира се за судију 

Вишег суда у Новом Саду. 

 

 

(ЗА: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван 

Јовичић, Матија Радојичић,  Нела Кубуровић и Петар Петровић 

 

(ПРОТИВ: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

 

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

Наташа Војновић, судија Основног суда у Новом Саду изабере за судију Вишег суда у 

Новом Саду. 

 

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

 

О Д Л У К У 

         -о избору судије- 

 

НАТАША ВОЈНОВИЋ, судија Основног суда у Новом Саду, бира се за судију 

Вишег суда у Новом Саду. 

 

 

Констатује се да је др Ранко Кеча због неодложних пословних обавеза 

напустио седницу у 14,50 часова. 

 

 

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

Виши суд у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 48/19  од 

05.07.2019. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео је да на оглас за избор судија Вишег суда у 

Нишу јавило се 22 кандидата из реда судија и 6 кандидата из реда судијских помоћника, 

адвоката и осталих лица. Оглас је оглашен за два упражњена судијска места. 

Први предлог комисије је кандидат Ана Лукић Видојковић, судија Основног суда у 

Нишу. Она је 1977. годиште и свој рад је започела као судијски приправник 2001. године у 

Општинском суду у Нишу. После тога је била адвокатски приправник, а од 2006. до 

01.01.2010. године је била адвокат. Дана  01.01.2010. године изабрана је за судију 

Основног суда у Нишу на период од три године. На сталној судијској функцији је од 
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02.01.2013. године у истом суду. Добила је опште позитивно мишљење суда из кога 

потиче а од Вишег суда у Нишу је добила позитивно мишљење и 8 гласова. Од 

Апелационог суда у Нишу је добила позитивно мишљење и 22 гласа. Поступа у општој 

парници, и председник је грађанског одељења Основног суда у Нишу, а пре тога је била 

председник судске праксе. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. 

Други предлог комисије је Драгана Савић, судија Основног суда у Нишу. Она је 

1966. годиште и била је стручни сарадник од 2001. године у Општинском суду у 

Алексинцу, а 2003. године је изабрана за судију тог суда. Од 01.01.2010. године је судија 

Основног суда у Нишу. Добила је опште позитивно мишљење суда из кога потиче. Од 

Вишег суда у Нишу је добила највише гласова од свих канидата, 11 гласова, а од 

Апелационог суда у Нишу, позитивно мишљење и 24 гласа. Поступа у радним споровима 

и породичној материји. Њен рад је вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску 

функцију“. 

 

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

дискусију. 

 

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је истакла да су заиста добри 

кандидати који су предложени, које ће подржати, али за случај да неко не прође  или за 

неки следећи пут истиче да је уочила једну добру судију , Биљану Величковић, која је у 

Апелационом суду у Нишу добила 27 гласова. 

 

 

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

Лукић Видојковић, судија Основног суда у Нишу, изабере за судију Вишег суда у Нишу. 

 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

-о избору судије- 

 

АНА ЛУКИЋ ВИДОЈКОВИЋ, судија Основног суда у Нишу, бира се за судију 

Вишег суда у Нишу. 

 

 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета ставо је на гласање предлог да се Драгана 

Савић, судија Основног суда у Нишу, изабере за судију Вишег суда у Нишу. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

-о избору судије- 
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ДРАГАНА САВИЋ, судија Основног суда у Нишу, бира се за судију Вишег суда у 

Нишу. 

 

 

82. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                           -о престанку судијске функције- 

 

 

БОЈАНУ ПЕТКОВИЋУ, судији Основног суда у Лазаревцу, престаје судијска 

функција на лични захтев дана 15.10.2019. године. 

 

 

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

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                           -о престанку судијске функције- 

 

 

 

 ЗЛАТКУ ШКРИПАЦУ, судији Прекршајног апелационог суда, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 06.11.2019. године. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                           -о престанку судијске функције- 

 

 БОРИВОЈУ СИМИЋУ, судији Основног суда у Лозници, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 04.11.2019. године. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                           -о престанку судијске функције- 
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 НАТАШИ СТЕВАНОВИЋ, судији Апелационог суда у Крагујевцу, престаје 

судијска функција услед навршења радног века дана 21.11.2019. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                           -о престанку судијске функције- 

 

 ДУШИЦИ ЖИВКОВИЋ, судији Апелационог суда у Крагујевцу, престаје 

судијска функција услед навршења радног века дана 29.11.2019. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                           -о престанку судијске функције- 

 

 МИРОЉУБУ ЖИВАНОВИЋУ, судији Основног суда у Великој Плани, престаје 

судијска функција услед навршења радног века дана 09.11.2019. године. 

 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                           -о престанку судијске функције- 

 

 СПОМЕНКИ ЦОКИЋ, судији Основног суда у Великом Градишту, престаје 

судијска функција услед навршења раданог века дана 30.11.2019. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                           -о престанку судијске функције- 

 

 ПАВЕЛУ ЈОНАШУ, судији Управног суда, престаје судијска функција услед 

навршења радног века дана 30.11.2019. године. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                           -о престанку судијске функције- 
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 СИНШИ ВАЖИЋУ, судији Апелационог суда у Београду, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 05.11.2019. године. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                           -о престанку судијске функције- 

 

 НАЂБАЛИ ЈОЖЕФУ, судији Основног суда у Суботици, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 06.11.2019. године. 

 

 

84. Доношење Правилника о попуњавању извршилачких радних места и положаја у 

Административној канцеларији Високог савета судства; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је свим члановима Савета у 

матаријалу достављен нацрт Правилника о попуњавању извршилачких радних места и 

положаја у Административној канцеларији Високог савета судства,  и поводом ове тачке 

дневног реда отворио је дискусију. 

 

Након добијене речи судија Бранислава Горавица је истакла да је по њој 

најспорније  то што се правилником предвиђа да се свим кандидатима проверавају 

такозване понашајне компетенције, при чему то раде неки процењивачи, истиче да  на то 

има примедбу иако то мора да се наведе у правилнику. Члан 16. став. 1 каже: „ Конкурсна 

комисија која иначе  има непаран број доноси одлуке сагласношћу гласова“. Сматра да је 

одредба потпуно неприменљива иако то пише у Уредби, јер ће бити предмет тумачења 

шта значи одредба „ сагласношћу гласова“. Предлаже да се у правилнику наведе „ 

'''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''“, ако је непарни број. Истакла је да око члана 31. став 1 остаје нејасно. 

Како пише у нацрту Правилника испада да се знање страног језика проверава, у писаној 

или усменој форми. До сада на конкурсима није  проверавано знање страног језика за оне 

који поседују сертификат. Такође би требало да се определи на који начин се врши 

провера, као на пример по правилу у писаној форми, а евентуално на основу одлуке 

комисије усмено. Јер како је наведено опет се не зна шта је по правилу, да ли писано или 

усмено. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео Правилник са овим изменама о 

попуњавању извршилачких радних места и положаја у Адиминистративној 

канцеларији Високог савета судства, који је саставни део овог записника.  

 

 

85. Разно: 

- Доношење одлуке о продужењу статуса вршиоца дужности помоћника 

секретара Високог савета судства; 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' донео 

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

                      О ПРОДУЖЕЊУ СТАТУСА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

                  ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

МИЛИ СТАМЕНКОВИЋ продужава се статус вршиоца дужности помоћника 

секретара Високог савета судства, почев од 20.10.2019. године, а најдуже још три месеца. 

 

 

- Разматрање захтева за премештај судије у други суд: 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета предложио је да се одлучивање по овој тачки 

дневног реда одложи за наредну седницу, како би се прибавила  потребна сагласност за 

премештај судије у предметима у којима иста није достављена, а ради једновременог 

одлучивања о свим поднетим захтевима за премештај. 

 

- Чланови Високог савета судства су једногласно сагласни да се одложи 

одлучивање по наведеној тачки дневног реда, а  ради прибављања потребне 

сагласност за премештај судије у предметима у којима иста није достављена. 

 

- Разматрање захтева за упућивање судије у други суд: 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета предложио је да се одлучивање по овој тачки 

одложи. 

 

- Чланови Високог савета судства су једногласно сагласни да се одложи 

одлучивање по наведеној тачки дневног реда. 

 

- Образовање Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за 

привредне судове; 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' образовао комисију у поступку избора  

судија за  Привредни суд у Сомбору, Привредни суд у Ужицу, Привредни суд у 

Ваљеву, Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Крагујевцу, Привредни 

суд у Краљеву, Привредни суд у Чачку, Привредни суд у Лесковцу, Привредни 

суд у Нишу, Привредни суд у Новом Саду, Привредни суд у Пожаревцу и 

Привредни суд у Панчеву, у саставу;  

 

Бранислава Горавица, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник комисије; 
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Саво Ђурђић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан комисије 

и  

Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

комисије. 

 

- Образовање Комисије Високог савета судства у поступку именовања судија 

поротника; 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' образовао комисију у поступку 

именовања судија поротника у саставу: 

 

- Иван Јовичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, председник 

комисије: 

Матија Радојичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

комисије и  

Славица Милошевић Газивода, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, члан комисије. 

 

- Разматрање захтева за студијско путовање; 

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

 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Драгани Миросављевић, судији Апелационог 

суда у Београду, у Сарајево, у периоду од 24. до 25. октобра 2019. године, ради 

учествовања на Регионалној конференцији „Подела одговорности у примени Европске 

конвенције о људским правима: превазилажење изазова коришћењем нових правосудних 

алатки”. 

 

 

- Доношење одлуке о спојивости других служби, послова и поступака са 

судијском функцијом; 
 

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

 

О Д Л У К У 

 

                Обављање послова сарадника у настави на предметима Увод у грађанско право и 

Грађанско процесно право, ван радног времена на Правном факултету за привреду и 
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правосуђе, Универзитета Привредна академија у Новом Саду, није неспојиво са судијском 

функцијом. 

- Доношење одлуке о оглашавању избора судија за Апелациони суд у Новом 

Саду; 
 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о оглашавању огласа за 

избора судија за Апелациони суд у Новом Саду за три упражњена судијска 

места. 

 

- Доношење одлуке о образовању комисије Високог савета судства у поступку 

избора судија за Апелациони суд у Новом Саду у саставу: 

 

- Бранислава Горавица, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник комисије, 

Саво Ђурђић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан комисије 

и Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

комисије. 

 

      Седница завршена у 15,30 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


