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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-40/2020-01 

Датум: 16.12.2020. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

                                        ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 16. децембра 2020. године 

 

 

 

Седница је почела у 11,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Александар Пантића, Иван Јовичић и Матија Радојичић, 

изборни чланови Високог савета судства из реда судија, Маја Поповић, министар правде и 

Владимир Ђукановић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну 

самоуправу. Поред чланова Савета, седници су  присуствовале Мирјана Павловић, секретар 

Високог савета судства и Мила Стаменковић, помоћник секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Осамнаесту 

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

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. 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 21/20  од 

06.03.2020. године; 

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

суд у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 21/20  од 

06.03.2020. године; 

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

суд у Новом Пазару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 21/20  од 

06.03.2020. године; 

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

суд у Сремској Митровици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 21/20  

од 06.03.2020. године; 
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5. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Виши 

суд у Ужицу, који  је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 21/20  од 06.03.2020. 

године; 

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

суд у Сомбору, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 21/20  од 

06.03.2020. године; 

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

суд у Јагодини, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20  од 

13.03.2020. године; 

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

Основни суд у Ивањици, који  је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 81/20 

од 05.06.2020. године; 

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

суд у Крушевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 од 

10.06.2020. године; 

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

суд у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 од 

10.06.2020. године; 

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

суд у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 од 

10.06.2020. године; 

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

суд у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 од 10.06.2020. 

године; 

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

Привредни у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

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

Привредни у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 од 

10.06.2020. године; 

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

Вишег суда у Сремској Митровици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 27/20 од 13.03.2020. године; 

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

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

27/20 од 13.03.2020. године; 

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

Привредног суда у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 

од 13.03.2020. године; 

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

Привредног суда у Панчеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 

од 13.03.2020. године; 

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

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

27/20 од 13.03.2020. године; 

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

Основног суда у Врању, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 од 

13.03.2020. године; 
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21. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Основног суда у Врбасу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 од 

13.03.2020. године; 

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

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

27/20 од 13.03.2020. године; 

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

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

27/20 од 13.03.2020. године; 

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

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

27/20 од 13.03.2020. године; 

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

Основног суда у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 

од 13.03.2020. године; 

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

Основног суда у Лебану, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 од 

13.03.2020. године; 

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

Основног суда у Шиду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 од 

13.03.2020. године; 

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

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

број 27/20 од 13.03.2020. године; 

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

Основног суда у Руми, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 од 

13.03.2020. године; 

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

Основног суда у Сенти, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 од 

13.03.2020. године; 

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

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

27/20 од 13.03.2020. године; 

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

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

27/20 од 13.03.2020. године; 

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

Прекршајног суда у Рашкој, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 

од 13.03.2020. године; 

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

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

27/20 од 13.03.2020. године; 

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

Прекршајног суда у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 

од 13.03.2020. године; 

36. Доношење одлуке о предлогу кандидата за чланове Високог савета судства из реда 

судија; 

37. Одлучивањe о престанку судијске функције због навршења радног века; 

38. Одлучивање о престанку судијске функције на личи захтев; 

39. Одлучивањe о престанку функције судије поротника на лични захтев; 
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40. Разно. 

 

 

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

једногласно донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Осамнаесту  редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

1. 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 21/20  

од 06.03.2020. 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 судија за Виши суд у 

Новом Саду пријаве поднело 55 судија и 7 кандидата из реда судијских помоћника, адвоката 

и осталих лица, а расписан је оглас за избор шест судија. 

 Први предлог је под редним бројем 39 Наташа Николић, Наташа Николић је 1974. 

годиште, судија Основног суда у Новом Саду. Почела је као приправник у Општинском 

суду у Новом Саду 1999. године а од 2002. године је судијски сарадник у том истом суду. 

Виши судијски сарадник је од 2004. године а октобра 2010. године је изабрана за судију 

Основног суда у Новом Саду. На сталну судијску функцију ступила је 01.01.2013. године. 

У свом суду је добила 33 гласа, у Вишем суду у Новом Саду је добила 12 гласова, а у 

Апелационом суду у Новом Саду је добила 21 глас од 38. Поступа у кривичној материји, 

њен рад је за цео посматрани период вреднован оценом да „Изузетно успешно обавља 

судијску функцију“.  

 

 Други предлог Комисије је под редним бројем 30 Мајер Бранка, која је 1964. 

годиште. Судијску каријеру почела је 2003. године као приправник у Општинском суду у 

Новом Саду. Од 2006. године је судијски сарадник у том истом суду а од 01. јануара 2010. 

године је судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. Изабрана је за судију 

Основног суда у Новом Саду 2015. године а 19. децембра 2018. године ступила је на сталну 

судијску функцију. У Основном суду у Новом Саду добила је 14 гласова, у Вишем суду у 

Новом Саду један глас а у Апелационом суду у Новом Саду осам гласова. Поступа у 

извршној и парничној материји. Њен рад је, такође, вреднован оценом да „Изузетно 

успешно обавља судијску функцију“.  

 

 Трећи предлог Комисије је Петровић Никола под редним бројем 43. Никола је 1979. 

годиште, судија је Основног суда у Врбасу. Почео је као приправник у Окружном суду у 

Новом Саду 2007. године, од 2008. године је сарадник у Апелационом суду у Новом Саду 

све до 2014. године када је изабран за судију Основног суда у Врбасу. На сталну судијску 

функцију ступио је 09. децембра 2017. године у Основном суду у Врбасу. Има једногласно 

позитивно мишљење суда из кога потиче. У Вишем суду у Сомбору добио је једногласно 

позитивно мишљење а у Апелационом суду у Новом Саду добио је 25 од 38 гласова, заиста 

велики број гласова је добио. Поступа у парничној материји, општа парница и породични 
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односи. Његов рад је такође вреднован оценом да „Изузетно успешно обавља судијску 

функцију“.  

 

 Четврти предлог Комисије је Марко Прентовић под редним бројем 46. Прентовић 

Марко је 1983. годиште, судија је Основног суда у Бачкој Паланци, почео је као судијски 

приправник 2007. године у Окружном суду у Новом Саду, од 01. јануара 2010. године 

судијски помоћник је у Апелационом суду у Новом Саду, 01. децембра 2015. године изабран 

је за судију Основног суда у Бачкој Паланци а на сталну судијску функцију ступио је 03. 

децембра 2018. године. Добио је позитивно мишљење свог суда и девет гласова. У Вишем 

суду у Новом Саду добио је такође завидан број гласова, 12 гласова, а у Апелационом суду 

у Новом Саду добио је чак 35 од 38 судија колико је гласало, добио је заиста изузетно велики 

број гласова. Некада је био члан КВ већа али углавном поступа у парничној материји, општа 

парница и радни спорови. Његов рад је, такође, вреднован оценом да „Изузетно успешно 

обавља судијску функцију“.  

 

 Следећи предлог Комисије је под редним бројем 24, Милан Кнежевић. Кнежевић 

Милан је 1983. годиште, судија је Основног суда у Новом Саду. Почео је као судијски 

приправник у Окружном суду у Новом Саду 2008. године, од 01. јануара 2010. године је 

судијски сарадник у Апелационом суду у Новом Саду све до 18. децембра 2015. године када 

је изабран за судију Основног суда у Новом Саду, а на сталну судијску функцију ступио је 

19. децембра 2018. године. Добио је, такође, велики број гласова у свом суду, 32 гласа, у 

Вишем суду у Новом Саду 17 гласова а у Апелационом суду у Новом Саду добио је 31 глас 

од 38 судија колико је гласало. Поступа у општој парници и његов рад је у посматраном 

периоду оцењен да „Изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

 

 Последњи предлог Комисије је Јаковљевић Тијана под редним бројем 23. Тијана 

Јаковљевић је 1980. годиште, судија је Основног суда у Новом Саду. Почела је у 

Општинском суду у Новом Саду као приправник 2006. године, од 2009. до 2010. године, 

кратак период – неколико месеци била је у Центру за путеве Војводине у Новом Саду где је 

радила као дипломирани правник, да би се поново вратила у суд 11. јануара 2010. године у 

Основни суд у Новом Саду где је радила као судијски сарадник све до избора за судију 18. 

децембра 2015. године када је изабрана за судију Основног суда у Новом Саду. На сталну 

судијску функцију ступила је 19. децембра 2018. године. Добила је 26 гласова у Основном 

суду у Новом Саду, у Вишем суду у Новом Саду добила је 10 гласова а у Апелационом суду 

у Новом Саду 22 гласа од 38 судија колико је гласало. Поступа, такође, у општој парници 

као и претходни кандидат и њен рад је за последње три године оцењен да „Изузетно 

успешно обавља судијску функцију“.  

 

 

  Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да има доста предлога, 

младих колега, четворо који су први пут бирани 2015. године, што значи да су на сталну 

судијску функцију ступили у децембру 2018. године. Од тих четворо који су млади, навела 

је да се  се за бар двоје определила којим ће тади подршку , то су колега Петровић и колега 

Кнежевић. Њих ће подржати а има резерву у односу на ова друга два предлога, то је 

Прентовић и Јаковљевић. Навела је да  у суштини, има само један предлог и сасвим јој  је 

свеједно уместо кога од од ова два имена, судија се зове Биљана Лепотић, она је 1982. 

годиште, судија је Основног суда у Новом Саду, иначе је била полазник Правосудне 

академије, коју је успешно завршила. Први пут је изабрана на судијску функцију у августу 

2013. године. Ради у парничној материји и добила је такође значајну подршку у свом суду, 

26 гласова, у Вишем суду у Новом Саду седам и у Апелационом суду у Новом Саду 14 



6 

 

гласова. Стицајем околности познаје њене менторе и чула је  све најбоље о њој док је била 

на Академији, па ако и не буде сада прошла, остаће неки траг да је добар кандидат. Уколико 

се прошири избор за још једно место  навела је да ће подржати све кандидате, јер нема 

разлога да некога оспорава. 

 

 Након добијене речи, судија Иван Јовичић је навео да такође жели да похвали 

кандидата Биљану Лепотић, јер се ради о изузетном кандидату.  

 

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

Николић, судија Основног суда у Новом Саду изабере за судију Вишег суда у Новом Саду. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 НАТАША НИКОЛИЋ, 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 

Мајер, судија Основног суда у Новом Саду изабере за судију Вишег суда у Новом Саду. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 БРАНКА МАЈЕР, 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 Никола 

Петровић, судија Основног суда у Врбасу изабере за судију Вишег суда у Новом Саду. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 НИКОЛА ПЕТРОВИЋ, судија Основног суда у Врбасу, бира се за судију Вишег 

суда у Новом Саду. 

 

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

Прентовић, судија Основног суда у Бачкој Паланци изабере за судију Вишег суда у Новом 

Саду.  
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 - Високи савет судства већином гласова донео је  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 МАРКО ПРЕНТОВИЋ, судија Основног суда у Бачкој Паланци, бира се за судију 

Вишег суда у Новом Саду. 

 

 (ЗА: Драгомир Милојевић, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић, Маја Поповић и Владимир Ђукановић)  

 

 (ПРОТИВ: Бранислава Горавица) 

 

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

Кнежевић, судија Основног суда у Новом Саду изабере за судију Вишег суда у Новом Саду. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 МИЛАН КНЕЖЕВИЋ, 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 Тијана 

Јаковљевић, судија Основног суда у Новом Саду изабере за судију Вишег суда у Новом 

Саду. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 ТИЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, судија Основног суда у Новом Саду, бира се за судију 

Вишег суда у Новом Саду. 

 

 

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

Виши суд у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 21/20  

од 06.03.2020. 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 се на оглас за избор судија за Виши суд у 

Крагујевцу пријавило 19 судија и четири кандидата из реда судијских помоћника и осталих 

лица.  
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Први предлог Комисије је под редним бројем 2, Бутулија Јанковић Александра, која 

је 1976. годиште и судија је Основног суда у Крагујевцу. Почела је као судијски приправник 

2001. године у Општинском суду у Крагујевцу, кратко време је радила у Друштвеном 

предузећу „Казимир Вељковић“ у току 2004. године, да би се убрзо, после неколико месеци 

вратила у Општински суд у Тополи као судијски помоћник. Од 2004. до 2009. године била 

је секретар тог суда а од 01. јануара 2010. године секретар Вишег суда у Крагујевцу. Од 

2014. године је виши саветник у Апелационом суду у Крагујевцу а 26. фебруара 2016. 

године изабрана је за судију Основног суда у Крагујевцу. На сталну судијску функцију 

ступила је 27. фебруара 2019. године. Добила је оште позитивно мишљење 8 судија у 

Основног суда у Крагујевцу и 13 гласова судија од 36 колико је гласало. У Вишем суду у 

Крагујевцу добила је такође позитивно мишљење и 6 гласова. Апелациони суд у Крагујевцу 

дао је позитивно мишљење и добила је 9 гласова од 26 судија колико је гласало. Поступа у 

парничној материји и њен рад је за последње три године вреднован оценом „Изузетно 

успешно обавља судијску функцију“.  

 

 Други предлог Комисије је Лековић Јасмина под редним бројем 7. Лековић Јасмина 

је 1971. годиште, судија је Основног суда у Крагујевцу. Почела је у Општинском суду у 

Пожаревцу као приправник 1997. године, све до избора за судију тог суда 14. априла 2006. 

године а 01. јануара 2010. године вршила је сталну судијску функцију у истом суду а 2013. 

године је прешла за судију Основног суда у Крагујевцу и сада је судија Основног суда у 

Крагујевцу. Добила је опште позитивно мишљење свог колектива и 8 од 36 гласова. У 

Вишем суду у Крагујевцу добила је 5 гласова од 9 судија колико је гласало а у Апелационом 

суду у Крагујевцу за њу је гласало 8 од 26 судија. Поступа у радној материји, све три године 

ради радне спорове и њен рад је у посматраном периоду такође вреднован оценом 

„Изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

 

 Трећи предлог Комисије Павловић Оливера под редним бројем 12. Павловић 

Оливера је 1968. годиште, од 2001. године је приправник у Општинском суду у Крагујевцу, 

од 2004. до 2005. године била је сарадник у адвокатској канцеларији, од 2007. до 2010. 

године адвокат а од 15. марта 2010. године судијски сарадник и саветник у Апелационом 

суду у Крагујевцу, где је добила звање вишег судијског сарадника а потом и саветника 2011. 

године. Изабрана је 31. октобра 2016. године за судију Основног суда у Крагујевцу а на 

сталну судијску функцију ступила је 01. новембра 2019. године. Добила је у Основном суду 

у Крагујеву 15 гласова од 36 судија колико је гласало а у Вишем суду у Крагујевцу је добила 

чак 8 гласова од 9 судија колико је гласало. У Апелационом суду у Крагујевцу добила је 11 

гласова од 26 судија који су гласали. Поступа у општој парници и радним споровима а у 

посматраном периоду од 2016. до 2019. године оцењена је „Изузетно успешно обавља 

судијску функцију“.  

 

 Четврти предлог је кандидат Петровић Анђела под редним бројем 13. Петровић 

Анђела је 1982. годиште, почела је 2011. године у Апелационом суду у Крагујевцу као 

судијски сараник – саветник, све до 2016. године када је изабрана за судију Основног суда 

у Крагујевцу. Од 2011. године до 2016. године је била судијски сарадник – саветник у 

Апелационом суду у Крагујевцу с тим што је 2014. године добила звање вишег судијског 

сарадника – самостални саветник. На сталну судијску функцију ступила је 01. новембра 

2019. године. У свом колективу добила је 7 од 36 гласова, у Вишем суду у Крагујевцу 2 од 

9 гласова а у Апелационом суду у Крагујевцу 7 од 26 гласова. Поступа у парничној материји 
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и породичним односима. У посматраном периоду оцењена је „Изузетно успешно обавља 

судијску функцију“.  

  

 Последњи предлог Комисије, пети предлог Комисије је Ритопечки Перић Јелена под 

редним бројем 18. Ритопечки Перић Јелена је 1979. годиште, од 2006. године је радила у 

Окружном суду у Крагујевцу као судијски помоћник волонтер, потом је била од 2007. до 

2008. године у Општинском суду у Тополи на пословима судијског помоћника, две године 

је радила у Хуманитарној организацији „Хинтер сос“ где је радила као правник а од 01. 

фебруара 2011. године је судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу све до 

избора за судију 26. фебруара 2016. године. На сталну судијску функцију ступила је 27. 

фебруара 2019. године. Добила је опште позитивно мишљење свог колектива и 15 од 36 

гласова, у Вишем суду у Крагујевцу добила је 5 од 9 гласова а у Апелационом суду у 

Крагујевцу 8 од 26 гласова. Поступа у парничној материји, извршној материји и предметима 

по захтевима за суђење у разумном року. У посматраном периоду оцењена је оценом 

„Изузетно успешно обавља судијску функцију“.   

 

 Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да ће подржати предлог 

Комисије али не само зато што је приметила да су жене, већ што је и млад кадар. Под бројем 

17 је колега Дарко Рашковић, макар да остане трага, био је академац, чула је  све најбоље о 

њему. Неће никога оспоравати па стога не може  формално да га предложи али жели да каже 

да је добар кадар и да је  чула све најбоље. Он је вредан, радан  и млад човек. 

 

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

Јанковић Александра, судија Основног суда у Крагујевцу изабере за судију Вишег суда у 

Крагујевцу. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 АЛЕКСАНДРА БУТУЛИЈА ЈАНКОВИЋ, судија Основног суда у Крагујевцу, 

бира се за судију Вишег суда у Крагујевцу. 

 

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

Лековић, судија Основног суда у Крагујевцу изабере за судију Вишег суда у Крагујевцу. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 ЈАСМИНА ЛЕКОВИЋ, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се за судију 

Вишег суда у Крагујевцу. 

 

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

Павловић, судија Основног суда у Крагујевцу изабере за судију Вишег суда у Крагујевцу. 
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- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 ОЛИВЕРА ПАВЛОВИЋ, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се за судију 

Вишег суда у Крагујевцу. 

 

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

Петровић, судија Основног суда у Крагујевцу изабере за судију Вишег суда у Крагујевцу. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 АНЂЕЛА ПЕТРОВИЋ, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се за судију 

Вишег суда у Крагујевцу. 

 

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

Ритопечки Перић, судија Основног суда у Крагујевцу изабере за судију Вишег суда у 

Крагујевцу. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 ЈЕЛЕНА РИТОПЕЧКИ ПЕРИЋ, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се за 

судију Вишег суда у Крагујевцу. 

 

 

 

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

Виши суд у Новом Пазару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

21/20  од 06.03.2020. 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 судија у Вишем суду у 

Новом Пазару пријавило се шест судија и троје из реда судијских помоћника, адвоката и 

осталих лица.  

Први предлог Комисије је  под редним бројем 3 Пејчиновић Ана. Пејчиновић Ана је 

1971. годиште, судија је Основног суда у Новом Пазару. Почела је као приправник у том 

суду 1996. године, од 2000. године је стручни сарадник у Општинском суду у Новом Пазару, 

16. августа 2005. године изабрана је за судију Општинског суда у Новом Пазару на сталну 

судијску функцију. Од 2018. године је вршилац функције председника тог суда а 04. јула  
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2018. године је изабрана за председника Основног суда у Новом Пазару. Значи сада је на 

функцију председника Основног суда у Новом Пазару. У Основном суду у Новом Пазару 

добила је једногласно позитивно мишљење, у Вишем суду у Новом Пазару такође 

једногласно позитивно мишљење а у Апелационом суду у Крагујевцу добила је 4 гласа од 

26 судија колико је гласало. Поступа практично у свим материјама, општа парница, 

извршења, Ик, Ипв, породични односи, оставине, ради све материје што је и 

карактеристично за мање судове где судије поступају у више материја. Њен рад је вреднован 

оценом „Изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

 

Други предлог Комисије је под редним бројем 4, Спахић Зухра. Спахић Зухра је 

1977. годиште, судија је Основног суда у Новом Пазару. Почела је у Окружном јавном 

тужилаштву у Новом Пазару као приправник 2006. године, затим је од 2009. године 

судијски сарадник – саветник у Окружном суду у Новом Пазару. Од 01. јануара 2010. године 

је у Вишем суду у Новом Пазару судијски сарадник – саветник а 2011. године је добила 

звање вишег судијског сарадника – самостални саветник, а 02. новембра 2016. годиен 

изабрана је за судију Основног суда у Новом Пазару. На сталној судијској функцији је од 

03. новембра 2019. године. Такође је добила једногласно позитивно мишљење и у Основном 

суду у Новом Пазару и у Вишем суду у Новом Пазару а у Апелационом суду у Крагујевцу 

није добила гласове. Поступа у више материја, као и све судије у мањим судовима, па тако 

поступа и у Кв, општој парници, извршењима. Њен рад је вреднован оценом „Изузетно 

успешно обавља судијску функцију“ у последње три године.  

 

 

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

Пејчиновић, судија Основног суда у Новом Пазару изабере за судију Вишег суда у Новом 

Пазару. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 АНА ПЕЈЧИНОВИЋ, судија Основног суда у Новом Пазару, бира се за судију 

Вишег суда у Новом Пазару. 

 

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

Спахић, судија Основног суда у Новом Пазару изабере за судију Вишег суда у Новом 

Пазару. 

 

- Високи савет судства већином гласова донео је  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 ЗУХРА СПАХИЋ, судија Основног суда у Новом Пазару, бира се за судију Вишег 

суда у Новом Пазару. 

 

 (ЗА: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван 

Јовичић, Матија Радојичић и Маја Поповић,)  
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 (ПРОТИВ: Владимир Ђукановић)) 

 

 

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

Виши суд у Сремској Митровици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 21/20  од 06.03.2020. 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 оглас за избор судије у Вишем суду у 

Сремској Митровици оглашен за избор једног судије. Пријавило се 10 лица из реда судија 

и 4 лица из реда судијских помоћника и осталих лица.  

 

Предлог Комисије за то једно место је Тодоровић Недељко под редним бројем 6. 

Тодоровић Недељко је 1972. годиште, судија је Основног суда у Старој Пазови. Почео је 

као судијски приправник у Општинском суду у Инђији 1997. године а од 2000. године је 

судијски сарадник у истом суду. Од 2003. године је краћи временски период, свега пет 

месеци, радио као судија за прекршаје у Општинском органу за прекршаје у Инђији а 01. 

августа 2003. године изабран је за судију Општинског суда у Инђији на сталну судијску 

функцију. Од 01. јануара 2010. године судија је Основног суда у Сремској Митровици на 

сталној судијској функцији а од 01. јануара 2014. године судија је Основног суда у Старој 

Пазови. Има једногласно позитивно мишљење свог колектива, у Вишем суду у Сремској 

Митровици такође има једногласно позитивно мишљење и издвојених 9 гласова а у 

Апелационом суду у Новом Саду је добио 23 од 38 гласова. Он је конкурисао и за Виши суд 

у Новом Саду и за Виши суд у Сремској Митровици. Апелациони суд се изјаснио о оба 

конкурса, па је у Апелационом суду у Новом Саду добио 23 од 38 гласова по конкурсу за 

Виши суду у Новом Саду а за Виши суд у Сремској Митровици је добио 30 од 38 гласова. 

Поступа у парничној материји. Његов рад је у посматраном периоду оцењен оценом 

„Изузетно усешно обавља судијску функцију“. 

 

Након добијене речи, Маја Поповић, министар правде је навела да би у будућем 

неком периоду предлог могао бити  и Цвејић Милица. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је исто гледала, с тим 

што је она кривичар. Она је 1962. годиште али је кривичар и она је стварно добар кандидат.  

  

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да има два упражњена места у 

овом суду и ставио је на гласање предлог да се у Вишем суду у Сремској Митровици изабере 

двоје судија. 

 

- Чланови Високог савета судства једногласно су сагласни да се за Виши суд у 

Сремској Митровици изаберу двоје судија. 

Драгомир Милојевић, председник Савета предлаже за избор  кандидата Цвејић 

Милицу,  која је  1962. годиште. Од 1994. године је судија, има 9 гласова у Вишем суду у 

Сремској Митровици. У Апелационом суду у Новом Саду је добила 6 гласова од 38. Она је 

искусан судија, и последње је време да напредује. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Тодоровић Недељко, судија Основног суда у Старој Пазови изабере за судију Вишег суда у 

Сремској Митровици. 

 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 НЕДЕЉКО ТОДОРОВИЋ, судија Основног суда у Старој Пазови, бира се за 

судију Вишег суда у Сремској Митровици. 

 

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

Милица, судија Основног суда у Сремској Митровици изабере за судију Вишег суда у 

Сремској Митровици. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 МИЛИЦА ЦВЕЈИЋ, судија Основног суда у Сремској Митровици, бира се за 

судију Вишег суда у Сремској Митровици. 

 

 

 

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

Виши суд у Ужицу, који  је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 21/20  од 

06.03.2020. 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 за избор судија за Виши суд у Ужицу 

расписан оглас за два судијска места а има слободна три. На оглас за избор судија у Виши 

суд у Ужицу пријавило се 10 кандидата из реда судија и 3 кандидата из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица.  

 

Први предлог Комисије под редним бројем 5, Мићић Мира. Мићић Мира је 1969. 

годиште и судија је Основног суда у Пожеги. Почела је као судијски приправник у 

Општинском суду у Пожеги, у истом суду је од 1998. године до 2000. године радила као 

стручни сарадник а 2000. године је добила звање вишег стручног сарадника. За судију 

Општинског суда у Пожеги изабрана је 27. децембра 2001. године на сталној судијској 

функцији. У 2019. године један краћи период је била вршилац функције председника 

Основног суда у Пожеги до 29. маја 2020. године, а од 29. маја 2020. године је судија 

Основног суда у Пожеги. Добила је у свом колективу свих 8 гласова од 8 судија колико је 

гласало. У Вишем суду у Ужицу је добила једногласно позитивно мишљење и пет 
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издвојених гласова а у Апелационом суду у Крагујевцу добила је 19 гласова од 26 судија 

колико је гласало. Поступа у свим материјама, општа парница, радни спорови, породични 

односи, ванпарнична материја, оставина, извршења, а што је и карактеристично за све мање 

судове да судове раде више материјал. Њен рад је вреднован за последње три године и 

оцењен „Изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

 

Други предлог Комисије је под редним бројем 3, Јанковић Бранка. Јанковић Бранка 

је 1959. годиште, судија је Основног суда у Ужицу. Почела је у Општинском суду у Ужицу 

као приправник од 01.02.1994.  до 30.04. 1994. године а од 01.05. исте године па дао  1998. 

године била је стручни сарадник у том суду, да би 17. новембра 1998. године била изабрана 

за судију Општинског суда у Ужицу на сталној судијској функцији. Од 2010. године до 

2014. године била је вршилац функције председника тог суда а од 2014. године до 2019. 

године била је председник Основног суда у Ужицу. Потом је од 30. маја до 30. новембра 

2019. године била вршилац функције председника истог суда. Добила је једногласно 

позитивно мишљење суда из кога потиче, у Вишем суду у Ужицу добила је 5 гласова а у 

Апелационом суду у Крагујевцу није добила гласове. Поступа у више материја, углавном 

кривична материја, Ик и суђење у разумном року у кривичној материји. Њен рад је 

вреднован за период од три године оценом да „Изузетно успешно обавља судијску 

функцију“.  

 

Судија Александар Пантић је навео да ће изнети још  један предлог, с обзиром да 

има три места, то је Даниловић Видосава под редним бројем 2. Даниловић Видосава је 1960. 

годиште, судија је Основног суда у Ужицу. Почела је као адвокатски приправник у 

адвокатској канцеларији, краће време је била правник у болници у Ужицу а затим и у 

Скуштини Општини у Ужицу као правник, била је правник у Ваљаоници бакра у Севојну а 

од 01. јануара 2000. године је судија Општинског суда у Ужицу на сталној судијској 

функцији. И сада је у том суду само што је промењен назив у Основни суд у Ужицу. Значи 

од 2000. године је судија. Добила је једногласно позитивно мишљење свог колектива, у 

Вишем суду у Ужицу добила је једногласно позитивно мишљење са пет издвојених гласова 

а у Апелационом суду у Крагујевцу није добила гласове. Поступа у општој парници, 

породичне односе, извршења, Ипв, Ивк, такође ради више материја. Њен рад је у 

посматраном периоду вреднован оценом „Изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

 

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

суд у Ужицу изаберу троје  судија. 

 

- Чланови Савета једногласно су сагласни да се за Виши суд у Ужицу изаберу 

троје судија. 

 

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

Мићић, судија Основног суда у Пожеги изабере за судију Вишег суда у Ужицу. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 МИРА МИЋИЋ, судија Основног суда у Пожеги, бира се за судију Вишег суда у 

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

Јанковић, судија Основног суда у Ужицу изабере за судију Вишег суда у Ужицу. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 БРАНКА ЈАНКОВИЋ, судија Основног суда у Ужицу, бира се за судију Вишег 

суда у Ужицу. 

 

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

Видосава Даниловић, судија Основног суда у Ужицу изабере за судију Вишег суда у Ужицу. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 ВИДОСАВА ДАНИЛОВИЋ, судија Основног суда у Ужицу, бира се за судију 

Вишег суда у Ужицу. 

 

 

 

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

Виши суд у Сомбору, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 21/20  од 

06.03.2020. 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 за избор судија за Виши суд у Сомбору 

оглашен оглас за избор једног судије. На оглас за избор судије Вишег суда у Сомбору 

пријавило се 8 кандидата из реда судија и 7 кандидата из реда судијских помоћника, 

адвоката и осталих лица.  

 

Предлог Комисије за то једно место је под редним бројем 1, Вигњевић Мирјана. 

Вигњевић Мирјана је 1973. годиште и судија је Основног суда у Врбасу. Почела је у 

Општинском суду у Врбасу као приправник, од 2001. године је сарадник у том суду а 24. 

августа 2004. године изабрана је за судију на сталној судијској функцији у Општинском 

суду у Врбасу, где и сада обавља судијску функцију осим што је суд променио назив у 

Основни суд у Врбасу. Дугогодишњи је судија, 16 година је судија. Има једногласно 

позитивно мишљење од колега из Основног суда у Врбасу, у Вишем суду у Сомбору добила 

је такође једногласно позитивно мишљење а у Апелационом суду у Новом Саду је добила 

19 гласова од 38 судија колико је гласало. Поступа у општој парници, радни спорови, 
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извршења, ради више материја. Њен рад је вреднован оценом „Изузетно успешно обавља 

судијску функцију“ за посматрани период.  

 

Након добијене речи Маја Поповић, министар правде је навела  да  подржава предлог 

комисије и истакла да  би за неки будући период поменула Ђисалов Мирослава из Врбаса, 

имајући у виду да је он добио похвале са разних страна, па да остане траг.  

 

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

Вигњевић, судија Основног суда у Врбасу изабере за судију Вишег суда у Сомбору. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 МИРЈАНА ВИГЊЕВИЋ, судија Основног суда у Врбасу, бира се за судију Вишег 

суда у Сомбору. 

 

 

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

Виши суд у Јагодини, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20  од 

13.03.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да се на оглас за избор судије Вишег суда у 

Јагодини пријавило укупно 15 кандидата и то из реда судија 13 кандидата. За кандидате из 

реда осталих лица а који нису досад били судије спроведен испит, за конкретан суд није 

било таквих кандидата, тако да за Виши суд у Јагодини није било испита. За судије је 

прибављено мишљење непосредно виших судова и вршено вредновање његовог рада.  

 

Предлог Комисије под редним бројем 1, Живорадовић Оливера. Оливера је 1972. 

годиште, судија Основног суда у Параћину. Била је судски приправник у Општинском суду 

у Јагодини где је била и стручни сарадник. На први избор је изабрана у јануару 2010. године 

на сталну судијску функцију у јануару 2013. године а у Основни суд у Параћину, где и сада 

ради. Има једногласно позитивно мишљење свог суда као и позитивна мишљења Вишег 

суда у Јагодини и Апелационог суда али није добила никаве посебне гласове. Ради радне 

спорове. Обзиром да Виши суд у Јагодини, покрива Основне судове у Јагодини, Парћину и 

Деспотовцу, отприлике је нека логика да се смењују ти градови из којих се предлаже, па је 

због тога овога пута из Параћина, укључујући наравно и ове друге карактеристике за ове 

кандидаткињу.  

 

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

Живорадовић Оливера, судија Основног суда у Параћину изабере за судију Вишег суда у 

Јагодини. 
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- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 ОЛИВЕРА ЖИВОРАДОВИЋ, судија Основног суда у Параћину, бира се за судију 

Вишег суда у Јагодини. 

 

 

 

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

Основни суд у Ивањици, који  је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 81/20 

од 05.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да нико од пријављених кандидата за Основни суд у 

Ивањици није из Ивањице, имали смо једну Караклајић међутим она је повукла пријаву, све 

су са стране, од чега је њих троје само хтело да полаже испит, то су нам рекли, то није 

спорно, то су две кандидаткиње из Шапца и једна из Врања. Врло је мали број пријављених 

кандидата и Комисија се одлучила за кандидата под редним бројем 5 и 6 и они су из Пожеге. 

Расписан је оглас за избор једног судије у Основном суду у Ивањици али тренутно има два 

места у Ивањици јер је у октобру месецу судија Лугић отишао у пензију а поред тога постоји  

и једна чињеница а то је  да је председница суда Бјелогрлић Снежана изабрана за члана 

Високи савет судства и она ће од априла месеца доћи у Савет  па ће остати практично без 

још једног судије. 

 

Први предлог Комисије је под редним бројем 5, Остојић Срђан, 1976. годиште, 

сарадник је у Основном суду у Пожеги, 2008. године положио је правосудни испит и био је 

приправник у том суду а сада сарадник. Све време тамо ради и сада је у својству вишег 

судијског сарадника – самостални саветник. Добио је јединствено позитивно мишљење 6 

гласова. Вишестепени судови немају увид у његов рад па се нису изјашњавали. За све три 

године има највишу оцену рада „Нарочито се истиче“. Добио је одличних 49 поена односно 

петицу на испиту, петицу на задатку, збирно на тесту 49 поена.  

 

Судија Иван Јовичић је навео да уколико се  на седници одлучи да се попуни још 

једно упражњено место, предлог Комисије  је Поповић Слађана под редним бројем 6, и она 

је 1976. године, сарадник је Основног суда у Пожеги. Још 2005. године положила је 

правосудни испит. Такође је почела као судијски приправник у Општинском суду у Пожеги, 

дуго је тамо а од 2010. године је виши судијски сарадник – самостални саветник и ради на 

неодређено време. Добила је једногласно позитивно мишљење, шест колега је гласало за 

њу. Такође има за све три године оцену „Нарочито се истиче“, 50 поена је добила на тесту, 

чисту петицу, на задатку и испиту.  
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Драгомир Милојевић, председник Савета истиче да једна судија која путује из Чачка 

за Ивањицу је поднела молбу за премештај из Основног суда у Ивањици у Основни суд у 

Чачку, а о чему ће се одлучити на следећој седници, тако да ће бити упражњена три судијска 

места.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета предложио је председнику комисије да 

изнесе податке о кандидату Лекић Бурлић Душице. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да  Лекић Бурлић Душица се налази  под редним бројем 

2, да има 50 поена на тесту, петицу на задатку, оцену рада „Нарочито се истиче“, и она је 6 

гласова добила, 1977. годиште и одличан је  кандидат.  

 

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

Бурлић Душица, судијски помоћик Основног суда у Пожеги предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Ивањици. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Душице Лекић 

Бурлић, судијског помоћника Основног суда у Пожеги Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Ивањици. 

 

 

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

Срђан, судијски помоћик Основног суда у Пожеги предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Ивањици. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Срђана Остојића 

судијског помоћника Основног суда у Пожеги Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Ивањици. 

 

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

Поповић, судијски помоћик Основног суда у Пожеги предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Ивањици. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Слађане Поповић, 

судијског помоћника Основног суда у Пожеги Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Ивањици. 

 

 

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

Виши суд у Крушевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 од 

10.06.2020. 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 наводи да се на оглас за избор судија Вишег суда у 

Крушевцу пријавило 13 кандидата из реда судија и 2 кандидата из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица.  

 

Први предлог Комисије је под редним бројем 12, Цакић Сузана. Цакић Сузана је 

судија Основног суда у Крушевцу, 1965. годиште. Почела је као референт у правној служби 

1990. године у ИМК „14. октобар“ у Крушевцу где је радила до 1996. године када је изабрана 

за судију на сталној судијској функцији Општинског суда у Варварину. Значи судија је од 

1996. године, скоро 25 година. Од 2005. године је судија Општинског суда у Крушевцу на 

сталној судијској функцији и сада је судија Основног суда у Крушевцу. У Основном суду у 

Крушевцу је добила једногласно позитивно мишљење и велики број гласова, 23. У Вишем 

суду у Крушевцу добила је позитивно мишљење и 3 гласа а у Апелационом суду у 

Крагујевцу добила је 2 гласа од 40 судија које су гласале. Последње три године поступа у 

кривичној материји и њен рад је у посматраном периоду оцењен „Изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. Цакић Сузана је једногласан предлог Комисије.  

 

Други предлог Комисије је под редним бројем 11, Савковић Небојша. Савковић 

Небојша је 1964. годиште. Судија је од 1998. године на сталној судијској функцији а пре 

тога је био судијски приправник у Окружном суду у Крушевцу. У периоду од 2003. до 2005. 

године је био вршилац функције председника суда а од 2005. до 2009. године је био 

председник тог суда. Од 2009. године је вршилац функције председника суда све до 01. 

јануара 2010. године од када је судија на сталној судијској функцији у Основном суду у 

Крушевцу. Има једногласно позитивно мишљење и 23 гласа, у Вишем суду у Крушевцу је 

добио 4 гласа а у Апелационом суду у Крагујевцу добио је 1 од 40 гласова. Поступао је две 

године у кривичној материји а последње године, 2019. године је поступао у парничној 

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

 

Судија Александар Пантић је истакао да су ова два предлога Комисије и навео је да 

има један  свој издвојен предлог а то је под редним бројем 5, Миладиновић Елеонора. 

Миладиновић Елеонора је 1963. годиште. Почела је Друштвеном предузећу „Црвена звезда“ 

као дипломирани правник. На сталној судијској функцији је од 1994. године и сада је судија 

на сталној судијској функцији, 26-27 година је судија. Добила је једногласно позитивно 

мишљење и 23 гласа, у Вишем суду у Крушевцу добила је 1 глас а у Апелационом суду у 

Крагујевцу добила је 2 гласа од 40. Поступа све време у парници, породични односи и 

извршној материји. 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, Маја Поповић, министар правде је навела да има два предлога 

за избор судије и то: Лазић Раичевић Мирјана и Цакић Сузана.  

 

Судија Александар Пантић наводи да је Лазић Раичевић Мирјана под редним бројем 

6. Лазић Раичевић Мирјана је 1977. годиште. Почела је као судијски приправник 2001. 

године у Општинском суду у Крушевцу. Од 2005. године је судијски помоћник у 

Општинском суду у Крушевцу а 2016. године, 18. фебруара 2016. године, изабрана је за 

судију Основног суда у Крушевцу. На сталну судијску функцију ступила је 19. фебруара 

2019. године. Добила је једногласно позитивно мишљење Основног суда у Крушевцу и 23 
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гласа, у Вишем суду у Крушевцу добила је позитивно мишљење и 5 гласова а у 

Апелационом суду у Крагујевцу добила је 1 од 40 гласова. Поступа у парничној  материји, 

општа парница, породично, извршење, идентично као и Елеонора. Њена оцена рада за  

последње две године је „Изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица истиче да мора да појача 

аргументацију за колегиницу Елеонору Миладиновић имајући у виду и неко претходно 

искуство, када се на седницама Савета  каже то да се запамти кандидат за следећи пут. Овај 

кандидат је више пута споменут, када је конкурисала за Виши суд у Крагујевцу па је тада 

речено да сачека  Крушевац али није било спорно да је она одличан кандидат обзиром да је 

1963. годиште и њој је на неки начин последњи воз а судија је још од 1994. године, и  да се 

ради о једном вредном и квалитетном кандидату. Уложила је све од себе у раду у правосуђу, 

у свим материјама. Истакла је  да је значајно и то што колегиница ради у Ипв већу, што је 

сада другостепена материја у вишим судовима, била би вероватно и у том смислу драгоцена, 

тако да јој је  нелогично да ипак ова прва два предлога, буду кривичари, чак ако се упореде 

Савковић Небојша и Цакић Сузана, судја Савковић је у последњој години почео да ради и 

парницу – П, П2 и Ипв. Он је био кривичар али сада ради парницу,  навела је да када би се 

све то упоредило неко од од њих двоје би јој био избор.  У односу на последњи предлог 

сматра да има времена за тог кандидата, јер је овај кандидат први пут изабрана у фебруару 

2016. године. Неоспорава да је вероватно добар кандидат али можда може да сачека за 

следећи пут у поређењу са овим искуством колега. 

 

 Након добијене речи,  судија Александар Пантић истиче да је Цакић Сузана судија 

од 1996. године, исто искусан судија 24 године. Цакић Сузана и Елеонора су најдуже судије.  

 

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

Цакић, судија Основног суда у Крушевцу изабере за судију Вишег суда у Крушевцу. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 СУЗАНА ЦАКИЋ, судија Основног суда у Крушевцу, бира се за судију Вишег суда 

у Крушевцу. 

 

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

Савковић Небојша, судија Основног суда у Крушевцу, изабере за судију Вишег суда у 

Крушевцу.  

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 ( ЗА:  Драгомир Милојевић, Иван Јовићић,  Матија Радојичић) 

 (ПРОТИВ: Александар Пантић, Бранислав Горавица,Маја Поповић и 

Владимир Ђукановић). 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Елеонора Миладиновић, судија Основног суда у Крушевцу, изабере за судију Вишег суда у 

Крушевцу.  

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 ( ЗА: Драгомир Милојевић, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић и Бранислава Горавица) 

 

 (ПРОТИВ:, Маја Поповић и Владимир Ђукановић) 

 

 

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

Раичевић Мирјана, судија Основног суда у Крушевцу изабере за судију Вишег суда у 

Крушевцу. 

 

- Високи савет судства већином гласова је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 МИРЈАНА ЛАЗИЋ РАИЧЕВИЋ, судија Основног суда у Крушевцу, бира се за 

судију Вишег суда у Крушевцу. 

 

 (ЗА: Драгомир Милојевић, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић, Маја Поповић и Владимир Ђукановић) 

 

 (ПРОТИВ: Бранислава Горавица ) 

 

 

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

Виши суд у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Александар Пантић наводи да се на оглас за избор две судије Вишег суда у 

Смедереву пријавило 9 кандидата из реда судија и 2 кандидата из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица.  

 

Предлог Комисије је под редним бројем 1, Ђорђевић Александра, 1966. године, 

судија Основног суда у Смедереву. Почела је као приправник волонтер у Општинском суду 

у Смедеревској Паланци 1992. године, стручни сарадник у истом суду била је од 1997. 

године, све до избора 21. јула 1997. године за судију Општинског суда у Смедеревској 

Паланци. Судија Основног суда у Смедереву је од 01. јануара 2010. године на сталној 

судијској функцији. Добила је опште позитивно мишљење свог колектива, у Вишем суду у 

Смедереву добила је 2 гласа, у апелацији није добила ниједан глас. Поступа у општој 
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парници и радним споровима. Њен рад је вреднован оценом „Изузетно успешно обавља 

судијску функцију“ за посматрани период.  

 

Други предлог Комисије је под редним бројем 7, Русовић Дејан. Русовић Дејан је 

1975. годиште, судија је Основног суда у Великој Плани. Почео је као приправник у 

Општинском суду у Великој Плани. За судију Општинског суда у Великој Плани изабран 

је 2006. године на сталној судијској функцији а од 01. јануара 2010. године судија Основног 

суда у Смедереву где и сада врши судијску функцију. Добио је једногласно позитивно 

мишљење свог колектива са 7 гласова, у Вишем суду у Смедереву добио је 5 гласова а у 

Апелационом суду у Београду добио је 1 од 72 гласа. Као што и рекох, поступа све време у 

извршној материји. Његов рад је цењен оценом „Изузетно успешно обавља судијску 

функцију“ у последње три године.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета, предлаже Миленковић Зорицу, судију 

Основног суда у Смедереву од 1995. године а пре тога је радила у Органу за прекршаје. 

Добила је у Вишем суду 6 гласова и опште позитивно мишљење. Ради чисту парницу. 

Вреднована је од 2015. до 2018. године, више пута је вреднована и увек оценом  „Изузетно 

успешно обавља судијску функцију“.  

 

Након добијене речи Бранислава Горавица је навела да ће подржати председников 

предлог али би истакла и  њен предлог под редним бројем 9 Станковић Благојевић Јелена 

иако је кривичар, која је 1963. годиште. Судија је од 1997. године, исто је добила 6 гласова 

у вишем суду и једини је проблем што је кривичар али осећам обавезу да каже. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истиче да нема ништа против предлога 

Комисије за избор Александре Ђорђевић, која ради парницу од 1997. године. 

 

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

Ђорђевић Александра, судија Основног суда у Смедереву изабере за судију Вишег суда у 

Смедереву. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋ, судија Основног суда у Смедереву, бира се за судију 

Вишег суда у Смедереву. 

 

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

Дејан, судија Основног суда у Смедереву, изабере за судију Вишег суда у Смедереву.  

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 ( ЗА: Александар Пантић, Иван Јовичић и Матија Радојичић) 

 

 (ПРОТИВ: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица, Маја Поповић и 

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

Миленковић Зорица, судија Основног суда у Смедереву изабере за судију Вишег суда у 

Смедереву. 

 

- Високи савет судства је већином гласова донео  

 

О Д Л У К У 

                                                        -о избору судије- 

 

 ЗОРИЦА МИЛЕНКОВИЋ, судија Основног суда у Смедереву, бира се за судију 

Вишег суда у Смедереву. 

 

 ( ЗА: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица, Иван Јовичић, Александар 

Пантић, Матија Радојичић и Маја Поповић) 

 

 (ПРОТИВ: Владимир Ђукановић) 

 

 

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

Виши суд у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић наводи да се на оглас за избор судија Вишег суда у 

Зрењанину пријавило 3 кандидата из реда судија и 1 кандидата из реда судијских 

помоћника, адвоката и осталих лица.  

 

Предлог Комисије је под редним бројем 1 је Кушлић Татјана. Кушлић Татјана је 

1969. године, судија Основног суда у Новом Саду. Почела је као адвокатски приправник у 

адвокатској канцеларији 1993. године, затим је од 1996. године радила као дипломирани 

правник у Градској управи града Новог Сада, да би 8. јула 1996. године прешла у 

Општински суд у Новом Саду као стручни сарадник. За судију на сталној судијској 

функцији Општинског суда у Новом Саду изабрана је 04. августа 2003. године све до 2010. 

године када је један краћи период поново радила у Градској управи, у Служби извршних 

органа града Новог Сада као дипломирани правник, да би се већ после годину дана поново 

вратила у Основни суд у Новом Саду где обавља судијску функцију на сталној судијској 

функцији. Кушлић Татјана је добила 45 гласова у свом суду, у Вишем суду у Новом Саду је 

добила 11 од 25 гласова а у Апелационом суду у Новом Саду добила је 16 гласова. Поступа 

у радним споровима. Њен рад је за цео посматрани период оцењен „Изузетно успешно 

обавља судијску функцију“.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета констатује да је Вишем суду у Зрењанину 

потребан кривичар.  
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Драгомир Милојевић, председник Савета предлаже да кандидат за избор судије буде 

Татић Душанка која је судија од 2000. године, 1969. годиште, вредновање „Изузетно 

успешно обавља судијску функцију“, кривичар а треба им кривичар.  

 

Након добијене речи, Маја Поповић, министар правде изјавила је да  подржава 

предлог председника Савета. 

 

Након добијене речи, судија  Бранислава Горавица је навела да такође подржава 

предлог који је изнео председник Савета.  

 

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

Татјана, судија Основног суда у Новом Саду изабере за судију Вишег суда у Зрењанину. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 ( ЗА: Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија Радојичић, Маја Поповић и 

Владимир Ђукановић) 

 

 (ПРОТИВ: Драгомир Милојевић и Бранислава Горавица ) 

 

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

Душанка, судија Основног суда у Новом Саду изабере за судију Вишег суда у Зрењанину. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 ( ЗА: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица, Иван Јовичић и 

Матија Радојичић) 

 

 (ПРОТИВ: Александар Пантић, Маја Поповић и Владимир Ђукановић) 

 

 

 

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

Виши суд у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 од 

10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

 Судија Александар Пантић наводи да се на оглас за избор две судије Вишег суда у 

Чачку пријавило 7 кандидата из реда судија, оглашен је избор за једног судију а има два 

слободна места. 

 

 Предлог Комисије за то једно место које је оглашено је под редним бројем 2, Гачић 

Наташа. Гачић Наташа је 1975. годиште, судија је Основног суда у Чачку. Почела је у 

Општинском суду у Чачку као судијски приправник. Од 2003. године је радила у том суду 

као судијски помоћник, 01. децембра 2012. године прешла је у Виши суд у Чачку такође на 
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место судијској помоћника где је била све до 28. септембра 2015. године када је изабрана за 

судију Основног суда у Чачку. На сталну судијску функцију ступила је 29. септембра 2018. 

године. Од укупно 22 судија колико је гласало она је добила позитивно мишљење 15 судија 

и једно негативно мишљење. У Вишем суду у Чачку добила је 1 глас од 8 судија колико је 

гласало а у Апелационом суду у Крагујевцу добила је 13 гласова од 40 судија колико је 

гласало. Поступа у парничној материји, ради општу парницу. Њен рад за све три године је 

вреднован оценом „Изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

 

 Судија Александар Пантић је навео да ће изнети биографију  још једног кандидата 

уколико се одлучи  да се изаберу два кандидата. У том случају би други предлог Комисије 

био под редним бројем 5, то је судија Павловић Мирјана која је 1963. годиште, судија је 

Основног суда у Чачку. Почела је као правник 1990. године у Ју маркетингу у Чачку, а од 

2000. године почела да ради као стручни сарадник у Окружном суду у Чачку. За судију на 

сталну судијску функцију изабрана је 2003. године за судију Општинског суда у Чачку и 

сада је судија на сталној судијској функцији у Основном суду у Чачку. Од укупно 22 гласа, 

позитивно мишљење дало је 13 судија а двоје судија се нису изјаснили. У Вишем суду у 

Чачку добила је једногласно позитивно мишљење и свих 8 судија су гласали за њу, колико 

их је и гласало. У Апелационом суду добила је 2 од 40 гласова. Поступа у парничној 

материји. Њен рад је вреднован оценом „Изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

 

 Драгомир Милојевић, поводом ове тачке дневног реда отворио је дискусију. 

  

 Након добијене речи, Маја Поповић, министар правде је навела да  предлаже за 

избор кандидата Милановић Војислава.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истиче да и он предлаже тог кандидата, 

под редним бројем 4. Он је изабран 2015. године, ради парницу и извршења. Добио је два 

гласа у Вишем суду у Чачку а  док Гачић Наташа је добила  један.  

  

 Након добијене речи, Маја Поповић, министар правде, истиче да уколико се за овај 

суд бира само један судија, онда ће подржати  предлог комисије,  Наташу Гачић.  

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета истиче да је његов предлог Милановић 

Војислав.  

 

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

Наташа, судија Основног суда у Чачку, изабере за судију Вишег суда у Чачку.  

 

 - Високи савет судства већином гласова је донео  

 

О Д Л У К У 

-о избору судије- 

 

 НАТАША ГАЧИЋ, судија Основног суда у Чачку, бира се за судију Вишег суда у 

Чачку. 

 

 ( ЗА: Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић, Маја Поповић и Владимир Ђукановић) 
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 (ПРОТИВ: Драгомир Милојевић) 

  

 

 

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

Привредни у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Судија Бранислава Горавица наводи да се пријавило укупно 10 кандидата, није било 

кандидата из реда судије ни основних ни прекршајних судова, тако да је организован испит, 

прибављена су мишљења као и оцене рада.  

 

Први предлог Комисије је под редним бројем 2, Рашић Горица. Она је 1979. годиште, 

студирала је 8 година са просечном оценом 8,23, правосудни испит је положила 2013. 

године. Радила је у МУП-у Републике Србије, Пореска управа Крагујевац а сада ради у 

Поредској управи Крагујевац, Филијала Крагујевац као порески инспектор и из своје 

институције добила је позитивно мишљење а на задатку је имала петицу и 48 поена на тесту, 

што је такође оцена пет. Била је приправник у Општинском органу за прекршаје.  

 

Други предлог Комисије је Божанић Снежана, она је под редним бројем 1. Она је 

1974. године, сарадник је у Апелационом суду у Крагујевцу. Завршила је факултет за четири 

године и 7 месеци, са просечном оценом 8,72. Правосудни испит је положила 2000. године, 

била је судијски приправник, потом је радила у привреди у неколико привредних друштава 

а потом и као секретар школе у Првој кргујевачкој гимназији. У Апелациони суд у 

Крагујевцу на место вишег судијској сарадника дошла је 01. фебруара 2011. године и даље 

се налази у том суду. Суд у коме ради дао је позитивно мишљење и добила је 23 гласа од 40 

присутних. Врховни касациони суд се није изјашњавао јер нема неспоредан увид у рад 

кандидата. Оцена рада за последње три године је „Нарочито се истиче“ а на испиту је имала 

47 поена на тесту од максималних 50 и оцена је пет и петицу на задатку.  

 

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

Рашић, порески инспектор предложи Народној скупштини Републике Србије, за избор за 

судију Привредног суда у Крагујевцу. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Горице 

Рашић, пореског инспектора Народној скупштини Републике Србије,  за 

избор за судију Привредног суда у Крагујевцу. 

 

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

Божанић, судијски помоћник  Апелационог суда у Крагујевцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије, за избор за судију Привредног суда у Крагујевцу. 
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- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Снежане 

Божанић, судијског помоћника Апелационог суда у Крагујевцу Народној 

скупштини Републике Србије, за избор за судију Привредног суда у 

Крагујевцу. 

 

 

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

Привредни у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 од 

10.06.2020. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Судија Бранислава Горавица наводи да је оглашен избор за једног судију, 

пријавило се 14 кандидата, било је 7 кандидата из реда судија и 7 кандидата из реда 

судијских помоћника, адвоката и осталих лица. Када је у питању ова привредна материја 

комисија се  определила да треба дати предност њиховим сарадницима па је предлог 

Комисије под редним бројем 4, Томић Сања. Она је 1983. годиште, шест година је 

студирала али јој је просек 8,23. Томић Сања је сарадник у Привредном суду у Нишу. 

Правосудни испит положила је 2013. године, била је приправник и сарадник у том суду. 

Добила је опште позитивно мишљење свог суда и Привредног апелационог суда као 

непосредно вишег. Има оцену рада „Нарочито се истиче“ за посматрани период. На 

тесту има  47 поена, што је оцена пет и петицу на задатку.   

 

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

Томић, судијски помоћник  Привредног суда у Нишу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије, за избор за судију Привредног суда у Крагујевцу. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Сање Томић, 

судијског помоћника Привредног суда у Нишу Народној скупштини 

Републике Србије, за избор за судију Привредног суда у Нишу. 

 

 

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

председника Вишег суда у Сремској Митровици, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Бранислави Горавици. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да је на оглас за избор председника у Вишем 

суду  у Сремској Митровици пријаве поднело два кандидата. У поступку за избор 

председника за Виши суд у Сремској Митровици, комисија је оценила писани програм рада 

кандидата, обавила разговор са кандидатима и оценила разговоре, прибавила је мишљење 

суда за који се бира председник и прибављена је оцена рада кандидата. Предлог комисије 

је Мартиновић Беговић Биљана. Она је 1971. годиште и судија је Апелационог суда у Новом 

Саду. Била је судијски приправник у Општинском суду у Руми, потом је била Општински 

јавни правобранилац, затим је радила у Општинској управи општина Рума, као стручни 

сарадник за имовинска стања грађана. На судијску функцију на први избор у Основни суд 
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у Сремској Митровици изабрана је 01.01.2010. године, а потом на сталну судијску функцију 

01.01.2014. године. За судију Вишег суда у Сремској Миторовици изабрана 12.07.2018. 

године, а у том суду иначе се и сада налази на месту вршиоца функције председника суда 

почев од 03.06.2019. године. У међувремену 20.06.2019. године, изабрана за судију 

Апелационог суда у Новом Саду, али је остала као вршилац функције председника суда за 

који конкурише. Добила је просечну оцену за програм рада пет, просечну оцену са 

разговора 4,66, што даје петицу као завршну оцену. У свом колективу за који конкурише 

добила је једногласно позитивно мишљење и девет гласова. Оцена рада јој је „ Изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. 

 

 

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

Мартиновић Беговић, судија Апелационог суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије, за избор председника Вишег суда у Сремској Митровици. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Биљане 

Мартиновић Беговић, судије Апелационог суда у Новом Саду,  Народној 

скупштини Републике Србије, за избор председника Вишег суду у 

Сремској Митровици. 

 

 

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

председника Привредног суда у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

Након добијене речи, Маја Поповић, министар правде је изјавила да за ову тачку 

дневног реда није добила материјал због чега није спремна да учествује у одлучивању. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета  је предложио да се одложи одлучивање по 

овој тачки дневног реда . 

 

- Високи савет судства једногласн је одлучио да се одложи одлучивање по овој 

тачки дненвног реда за неку од наредних седница. 

 

 

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

председника Привредног суда у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Бранислави Горавици. 

 

Судија Бранислава Горавица  је изјавила да је за избор председника у Привредном 

суду у Нишу пријаве поднело седам кандидата из реда судија тог суда. Предлог комисије је 

Пантић Снежана. Она је 1964. годиште, била је приправник и пранвик у привредном 

друштву, затим у Заводу за плућне болести, а потом и адвокат од 1991. до 1995. године. До 

1998. године радила је у Градској управи града Ниша, а потом од 31.08.2000. године у 

Градском јавном правобранилаштву, као заменик правобраниоца. За судију Привредног 

суда у Нишу изабрана је 01.09.2000. године. Добила је просечну оцену за програм рада пет, 
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просечну оцену на разговору 4,66, што је у збиру петица.  Добила је опште позитивно 

мишљење, у суду за који се бира председник није обављено гласање с обзиром на број 

кандидата јер их је било седам и има оцену рада „Изузетно успешно обавља судијску 

функцију“. Овај кандидат је у том суду радила у свим материјама, тако да ће јој то искуство 

олакшати да управља судом. 

 

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

Пантић, судија Привредног суда у Нишу, предложи Народној скупштини Републике Србије, 

за избор председника Привредног суда у Нишу. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Снежане 

Пантић, судије Привредног суда у Нишу  Народној скупштини Републике 

Србије, за избор председника Привредног суда у Нишу. 

 

 

 

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

председника Привредног суда у Панчеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Након добијене речи, Маја Поповић, министар правде је изјавила да за ову тачку 

дневног реда није добила материјал због чега није спремна да учествује у одлучивању. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета  је предложио да се одложи одлучивање по 

овој тачки дневног реда . 

 

- Високи савет судства једногласн је донео одлуку да се одложи одлучивање 

по овој тачки дненвног реда за неку од наредних седница. 

 

 

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

председника Привредног суда у Сомбору, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Након добијене речи, Маја Поповић, министар правде је изјавила да за ову тачку 

дневног реда није добила материјал због чега није спремна да учествује у одлучивању. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета  је предложио да се одложи одлучивање по 

овој тачки дневног реда . 

 

- Високи савет судства једногласн је одлучио да се одложи одлучивање по овој 

тачки дненвног реда за неку од наредних седница. 

 

 

 

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

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

број 27/20 од 13.03.2020. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић  је навео да је за председника Основног суда у Врању пријаве 

поднело четири кандидата, док је једна пријава повучена, и остале су три пријаве. Комисија 

је за избор председника спровела поступак и оценила програм рада, обавила разговор са 

свим канидатима и исте оценила и прибавила оцену рада кандидата и мишљење суда за који 

се бира председник суда. Предлог комисије је Станковић Тасић Драгана. Она је рођена 1972. 

године и судија је Основног суда у Врању у коме је почела свој рад као судијски приправник 

1999. године. Једно време је била у Прекршајном суду у Врању као судија а затим од 2005. 

године је у Основном суду у Врању на сталној судијској функцији. Добила је оцену пет за 

програм рада, за разговор оцену 4,66 и има завршну оцену пет. Од свог колектива је добила 

опште позитивно мишљење и осам позитивних издвојених гласова од 22. Њена оцена рада 

је „ Изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија једногласно предлаже да се 

Драгана Станковић Тасић предложи Народној скупштини Републике Срабије за избор за 

председника Основног суда у Врању. 

 

 

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

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

Републике Србије, за избор председника Основног суда у Врању. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Драгане 

Станковић Тасић, судије Основног суда у Врању  Народној скупштини 

Републике Србије, за избор председника Основног суда у Врању 

 

 

 

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

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

РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић  је навео да за избор за председника Основног суда у Врбасу, 

пријаве су поднела два кандидата. Комисија је  једногласно дала предлог да то буде 

кандидат Весна Зековић Марковић. Она је 1962. годиште и судија је Основног суда у Врбасу 

и у том суду је била као приправник и све време је радила у Врбасу, а један кратак временски 

период је била судија Основног суда у Новом Саду. Сада је вршилац функције председника 

Основног суда у Врбасу. На програму рада је добила оцену пет, просечну оцену разговора 

пет и завршну оцену има пет. Добила је опште позитивно мишљење суда за који се бира 

председник и то 10 извојених позитивних гласова од 12. Њена оцена рада за све године за 

које је оцењивана је „ Изузетно успешно обавља судијску функцију“ и „ Изузетно успешно 

обавља функцију председника суда“. Комисија предлаже да Зековић Марковић Весна буде 

предложена Народној скупштини Републике Србије за избор за председника Основног суда 

у Врбасу. 
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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 председника Основног суда у Врбасу. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Весне 

Зековић Марковић, судије Основног суда у Врбасу Народној скупштини 

Републике Србије, за избор председника Основог суда Врбасу. 

 

 

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

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

гласнику РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић  је навео да је за избор председника за Основни суд у 

Мајданпеку пријаву поднео само један кандидат и то  је вршилац функције председника тог 

суда, Гордана Милентијевић. Она је 1966. годинште. Судија је и вршилац функције 

председника Основног суда у Мајданпеку. Просечну оцену за програм рада је добила 4,66 

као и за разговор је добила исту просечну оцену 4,66, а што чини завршну оцену пет. Од 

колектива је добила четири гласа од укупно четири. Оцена рада јој је „Изузетно успешно 

обавља судијску функцију“ и „Изузетно успешно обавља функцију председника суда“. 

Комисија предлаже да се Гордана Милентијевић предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суда у Мајданпеку. 

 

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

Милентијевић, судија Основног суда у Мајданпеку предложи Народној скупштини 

Републике Србије, за избор председника Основног суда у Мајданпеку. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Гордане 

Милентијевић, судије Основног суда у Мајданпеку  Народној скупштини 

Републике Србије, за избор председника Основног суда у Мајданпеку. 

 

 

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

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

гласнику РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић  је навео да је предлог комисије кандидат Васић Небојша. 

Васић Небојша је 1965. годиште. Он је судија Основног суда у Младеновцу. Све време је 

провео у Основном суду у Младеновацу почев од 1994. године као судијски приправник, а 

на сталнлу судијску функцију је изабран 1996. године. Дибио је просечнчу оцену за програм 

рад пет,  просечну оцену за разговор пет и има завршну оцену пет. Добио је позитивно 
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мишљење од свог колектива, и то 8 позитивних мишљења, негативна 2 и 3 уздржана гласа. 

Његова оцена рада је „Изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже 

да се Васић Небојша предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Младеновцу. 

 

 

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 председника Основног суда у Младеновцу. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Небојше 

Васића, судије Основног суда у Младеновцу Народној скупштини 

Републике Србије, за избор председника Основног суда у Младеновцу 

 

 

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

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

гласнику РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић  је навео да за избор председника Основног суда у 

Димитровграду, пријаве су поднела два кандидата. Предлог комисије је Иванов Иван. Он је 

1961. годиште и судија је Основног суда у Димитровграду. Радио је у разним привредним 

друштвима а у Општински суд у Димитровграду као судијски сарадник  је почео да ради 

2002. године, а за судију Основног суда у Димитровграду је изабран  09.06.2014. године на 

период од три године а на сталну судијску функцију 09.06.2017. године.  Добио је просечну 

оцену рада пет, за разговор 4,33, што све чини завршну оцену пет. Добио је позитивно 

мишљење и један глас од четири укупно. Његова оцена рада је „ Изузетно успшено обавља 

судијску функцију“. Комисија предлаже да се Иванов Иван предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председнка Основног суда у Димитровграду. 

 

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

Иван, судија Основног суда у Димитровграду, предложи Народној скупштини Републике 

Србије, за избор председника Основног суда у Димитровграду. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Ивана 

Иванова, судије Основног суда у Димитровградау Народној скупштини 

Републике Србије, за избор председника Основног суда у Димитровграду. 

 

 

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

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

РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 
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Судија Иван Јовичић  је навео да за избор председника за Основни суд у Зрењанину 

пријаве су поднела два кандидата. Једногласан предлог комисије је Анкић Златоје. Он је 

1967. годиште и судија је и вршилац функције председник Основног суда у Зрењанину. 

Добио је просечну оцену за програм рада пет, просечну оцену за разговор пет, што чини 

коначну оцену пет. Добио је позитивно мишљење свог колектива и 17. гласова. Има оцену 

рада „ Изузетно успешно обавља судијску функцију“ и „ Изузетно успешно обавља 

функцију председника суда“. Комисија једногласно предлаже да се Анкић Златоје предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за председника Основног суда у 

Зрењанину. 

 

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

Анкић, судија Основног суда у Зрењанину предложи Народној скупштини Републике 

Србије, за избор председника Основног суда у Зрењанину. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Златоја 

Анкића, судије Основног суда у Зрењанину  Народној скупштини 

Републике Србије, за избор председника Основног суда у Зрењанину. 

 

 

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

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

РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић  је навео да за избор председника у Основном суду у Лебану, 

пријаве су поднела три кандидата. Предлог комисије је кандидат Цветковић Светомир. Он 

је 1956. годиште, судија је и вршилац функције председника Основног суда у Лебану. У овај 

суд је дошао у својству  секретара суда још 1998. године. Просечна оцена програма рада је 

4,66, просечна оцена разговора је пет а што чини завршну оцену пет. Добио је позитивно 

мишљење и седам гласова свог колектива. Оцена рада му је „ Изузетно успешно обавља 

судијску функцију“ и „ Изузетно успешно обавља функцију председника суда“. Комисија 

предлаже да се  Цветковић Светомир предложи Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Лебану. 

 

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

Светомир Цветковић, судија Основног суда у Лебану предложи Народној скупштини 

Републике Србије, за избор председника Основног суда у Лебану. 

 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Светомира 

Цветковића, судије Основог суда у Лебану,  Народној скупштини 

Републике Србије, за избор председника Основног суд у Лебану. 
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27. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

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

број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић  је навео да је предлог комисије кандидат Љубица Петрић 

судија Основног суда у Шиду. Она је 1961. годиште и од 1983. године је у Општинском 

суду у Шиду, прво као приправник а касније и као судија, где се налазила све до 31.12.2009. 

године. Од 01.01.2010. године је била судија Основног суда у Сремској Митровици, а 

поново почев од 01.01.2014. године, судија је Основног суда у Шиду, где је тренутно 

вршилац функције председника тог суда. Од свог колектива добила је једногласно 

позитивно мишљење. За програм рада је добила оцену пет, за разговор оцену пет и коначну 

оцену пет. Њен рад је вреднован оценом „ Изузетно  успешно обавља судијску функцију“ и 

„ Изузетно успешно  обавља функцију председника суда“. Комисија предлаже да се Љубица 

Петрић предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за председника 

Основног суда у Шиду. 

 

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

Петрић, судија Основног суда у Шиду предложи Народној скупштини Републике Србије, 

за избор председника Основног суда у Шиду. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Љубице 

Петрић, судије Основног суда у Шиду Народној скупштини Републике 

Србије, за избор председника Основног суда у Шиду. 

 

 

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

председника Основног суда у Сремској Митровици, који је објављен у 

,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

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

Сремској Митровици пријаве су поднела 3 кандидата. Једногласан предлог комисије је 

кандидат Трнинић Бранислав. Он је судија Основног суда у Старој Пазови и вршилац 

функције председника Основног суда у Сремској Митровици. Трнинић Бранислав је био од 

2001. године судијски приправник у Окружном суду у Сремској Митровици. За судију је 

изабран у Основни суд у Сремској Митровици 01.01.2010. године на трогодишњи мандат, а 

на сталну судијску функцију је изабран 01.01.2014. године у Основни суд у Старој Пазови. 

Добио је за програм рада просечну оцену 4,66, оцену пет на разговору и има коначну оцену 

пет. Добио је позитивно мишљење и укупно девет гласова из суда за који се бира 

председник. Његова оцена рада је „ Изузетно успешно обавља судијску функцију“ и „ 

Изузетно успешно обавља функцију председника суда“. Комисија предлаже да се Трнинић 

Бранислав предложи Народној скупштни Републике Србије за избор за председника 

Основног суда у Сремској Митровици. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Бранислав Трнинић, судија Основног суда у Старој Пазови, предложи Народној скупштини 

Републике Србије, за избор председника Основног суда у Сремској Митровици. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Бранислава 

Трнинића, судије Основног суда у Старој Пазови Народној скупштини 

Републике Србије, за избор председника Основног суда у Сремској 

Митровици. 

 

 

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

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

број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Након добијене речи, Маја Поповић, министар правде је изјавила да за ову тачку 

дневног реда није добила материјал због чега није спремна да учествује у одлучивању. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета  је предложио да се одложи одлучивање по 

овој тачки дневног реда . 

 

- Високи савет судства једногласно је одлучио да се  одложи одлучивање по 

овој тачки дненвног реда за неку од наредних седница. 

 

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

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

РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

 Судија Иван Јовичић  је навео да по огласу за избор председника у Основни суд у 

Сенти, пријаве су поднела два кандидата. Предлог комисије  Сарвак Барати Ерика. Она је 

1957. годиште и са својим радом је кренула од Општинског органа управе Сента, а за судију 

Општинског суда у Сенти је изабрана1998. године и судија је већ 22 године, а иначе је била 

и председник тог суда, а сад је вршилац функције председника тог суда од 13.05.2020. 

године. За програм рада је добила оцену пет, просечна оцена разговора је пет и има завршну 

оцену пет. Добила је два од пет гласова од суда за који се бира председник. Њена оцена рада 

је „ Изузетно успешно обавља судијску функцију“ и „ Изузетно успешно обавља функцију 

председника суда“. Комисија предлаже да се Сарвак Барати Ерика предложи Народној 

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

 

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 председника Основног суда у Сенти. 
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- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Ерике Сарвак 

Барати, судије Основног суда у Сенти Народној скупштини Републике 

Србије, за избор председника Основног суда у Сенти. 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Крушевцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић  је навео да су  на оглас за избор председника Прекршајног суда 

у Крушевцу пријаве поднела два кандидата. Предлог комисије је Томић Драгиша. Он је 

судија Прекршајног суда у Крушевцу и вршилац је функције председника тог суда. Рођен 

је 1954. године. Добио је оцену пет за програм рада, на разговору је добио пет што чини 

завршну оцену пет. Добио је позитивно мишљење и 7 гласова од свог колектива. Његова 

оцена рада је „ Изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се 

Томић Драгиша предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за председника 

Прекршајног суда у Крушевцу. 

 

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

Томић, судија Прекршајног суда у Крушевцу предложи Народној скупштини Републике 

Србије, за избор председника Прекршајног суда у Крушевцу. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Драгише 

Томића, судије Прекршајног суда у Крушевцу,  Народној скупштини 

Републике Србије, за избор председника Прекршајног суда у Крушевцу. 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Панчеву, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић  је навео да су на оглас за избор председника у Прекршајном 

суду у Панчеву, пријаве поднела два кандидата. Предлог Комисије је Петровић Драшко. Он 

је 1965. годиште и био је прво приправник у Општинском суду у Ковачици, а од 2010. 

године је судија Прекршајног суда у Панчеву.  Има просечну оцену програма рада 4,33 и 

пет на разговору, што чини завршну оцену пет. Добио је опште позитивно мишљење из суда 

за који конкурише и 8 гласова. Оцена рада му је „ Изузетно успешно обавља судијску 

функцију „ . Комисија предлаже да се Петровић Драшко предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Панчеву.  
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Драшко 

Петровић, судија Прекршајног суда у Панчеву предложи Народној скупштини Републике 

Србије, за избор председника Прекршајног суда у Панчеву. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Драшка 

Петровића, судије Прекршајног суда у Панчеву  Народној скупштини 

Републике Србије, за избор председника Прекршајног суда у Панчеву. 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Рашкој, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић  је навео да су на оглас за избор председника Прекршајног суда 

у Рашки два кандидата поднела пријаве. Предлог комисије је Драгана Ђурђевић. Она је 

1972. годиште и била је прво судијски приправник у Општинском суду у Рашки. За судију 

Прекршајног суда у Рашки изабрана је  01.01.2010. године, где се и сада налази и тренутно 

је  вршилац функције председника тог суда. Добила је просечну оцену за програм рада пет, 

просечну оцену разговора пет и има завршну оцену пет, у суду из кога потиче није било 

мишљења ни гласања, с обзиром да су судије истовремено и кандидати за избор 

председника. Њен рад је вреднован оценом „ Изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

Комисија предлаже да се Драгана Ђурђевић предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Рашки. 

 

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

Ђурђевић, судија Прекршајног суда у Рашки предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Рашки. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Драгане 

Ђурђевић, судије Прекршајног суда у Рашки Народној скупштини 

Републике Србије за избор председника Прекршајног суда у Рашки. 

 

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

председника Прекршајног суда у Трстенику, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

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

председнику  комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

 Судија Иван Јовичић је навео да је на оглас за избор председника за Прекршајни суд 

у Трстенику пријаву поднео један кандидат. Предлог Комисије је Савић Снежана. Она је 

рођена 1965. године и она је судија и вришлац функције председника Прекршајног суда у 

Трстенику. Просечна оцена програма рада јој је пет, просечна оцена разговора је пет и 

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

гласа. Њена оцена рада је „ Изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисја  
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предлаже да Савић Снежана буде предложена Народној скупштини Републике Србије за 

избор председника Прекршајног суда у Трстенику.  

 

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

Савић, судија Прекршајног суда у Трстенику предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Трстенику. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Снежане 

Савић, судије Прекршајног суда у Трстенику Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Трстенику. 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда, дао је реч председнику комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић  је навео да је на оглас за избор председника Прекршајног суда 

у Чачку пријаву је  поднео један кандидат. Предлог комисије је Ђорђевић Грујичић Данка. 

Она је 1958. годиште и сада је судија и вршилац функције председника тог суда. Добила је 

просечну оцену за програм рада пет, просечну оцену разговора пет и има завршну оцену 

пет.  Од свог колектива је добила позитивно мишљење и 9 од 12 гласова. Њена оцена рада 

је „ Изузетно успешно обавља судијску функцију „ и „ Изузетно успешно обавља функцију 

председника суда“. Комисија предлаже да се Ђорђевић Грујичић Данка предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Чачку. 

 

 

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

Грујичић Данка, судија Прекршајног суда у Чачаку предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Чачку . 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Данке  

Ђорђевић Грујичић, судије Прекршајног суда у Чачку Народној 

скупштини Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у 

Чачку. 

 

 

36. Доношење одлуке о предлогу кандидата за чланове Високог савета судства из 

реда судија; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је оглашен избор пет чланова 

Високог савета судства из реда судија и да је председник Изборне комисије Високог савета 

судства доставио Савету листу података о резултатима избора за изборне чланове Савета из 

реда судија, која је свим члановима Савета достављена у материјалу за ову седницу. 
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 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је навео да на основу 

резултата гласања предлаже да се кандидати и то: Зорана Делибашић, судија Врховног 

касационог суда, Марија Јуреша Аранђеловић, судија Вишег суда у Београду, Снежана 

Бјелогрлић, судија Основног суда у Ивањици, Жак Павловић, судија Трећег основног 

суда у Београду и Вукица Кужић, судија Апелационог суда у Новом Саду, предложе 

Народној скупштини Републике Србије за избор за чланове Високог савета судства из 

реда судија. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу кандидата: 

 

1. Зоране Делибашић, судије Врховног касационог суда, 

2. Марије Јуреша Аранђеловић, судије Вишег суда у Београду, 

3. Снежане Бјелогрлић, судије Основног суда у Ивањици  

4. Жака Павловића, судије Трећег основног суда у Београду и 

5. Вукице Кужић, судије Апелационог суда у Новом Саду,  

 Народној скуштини Републике Србије за избор чланова Високог савета судства из 

реда судија. 

 

 

37. Одлучивањe о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                          -о престанку судијске функције- 

 

Љиљани Кнежевић, судији Основног суда у Старој Пазови престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 02.01.2021. године. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                          -о престанку судијске функције- 

 

Братиславу  Бјелановићу, судији Привредног суда у Ужицу престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 10.01.2021. године. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                          -о престанку судијске функције- 

 

Мирославу Алексићу, судији Основног суда у Лозници престаје судијска функција 

услед навршења радног века, дана 18.01.2021. године. 

 

 

 

 



40 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                          -о престанку судијске функције- 

 

Синиши Михајловићу, судији Вишег суда у Врању престаје судијска функција услед 

навршења радног века, дана 19.01.2021. године. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                          -о престанку судијске функције- 

 

Томиславу Милојковићу, судији Вишег суда у Неготину престаје судијска функција 

услед навршења радног века, дана 28.01.2021. године. 

 

 

38. Одлучивање о престанку судијске функције на личи захтев; 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                          -о престанку судијске функције- 

 

Радојки Петровић, судији Прекршајног суда у Чачку престаје судијска функција на 

лични захтев, дана 30.12.2020. године. 

 

 

39. Одлучивањe о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

                          -о престанку функције судије поротника- 

 

Томиславу Јовановићу, судији поротнику Основног суда у Нишу, престаје функција 

судије поротника на лични захтев,  дана 16.12.2020. године. 

 

40. Разно: 

 

 

-  Доношење одлукe о измени Одлуке о образовању Радне групе за праћење 

примене Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада 

судијских помоћника и израду предлога мера за унапређење његове примене у циљу 

објективнијег праћења рада и напредовања судијских помоћника број 119-05-

2450/2019-01 од 26. новембра 2019. године. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Одлука о образовању Радне 

групе за праћење примене Правилника о критеријумима, мерилима и постпку за оцењивање 

рада судијских помоћника и израду предлога мера за унапређење његове примене у циљу 

објективнијег праћења рада и напредовања судијски помоћнка  образована 26.11.2019. 

године, те како је након тога члан Радне групе Татјана Алексић изабрана за судију, а члан 

Александра Ђурић више не ради у Министарству правде, то је потребно да се уместо ових 

чланова одреде нови. Такође ова Радна група је образована до 31. 12.2020. године, а како 

због објективних околости, епидемиолошке ситуације, није могао да се у целости оствари 

задатак Радне групе то је потребно да се измени одлука и у погледу до ког датума се ова 

радна група образује. 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о измени Одлуке о 

образовању Радне групе за праћење примене Правилника о критеријумима, 

мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника и израду 

предлога мера за унапређење његове примене у циљу објективнијег праћења 

рада и напредовања судијских помоћника број 119-05-2450/2019-01 од 26. 

новембра 2019. године, тако што се уместо Татјане Алексић, као 

представника Удружења судија и тужилаца Србије за члана иманује Вања 

Томић, стручни саветик у Апелационом суду у Београду; уместо члана 

Александре Ђурић, као представника Министарства правде, за члана се 

именује Јелица Цвејић, начелник Одељења за надзор у правосудним 

органима и мандат Радној групи се одређује до 31.03.2021. године. 

  

- Доношење одлуке о измени Одлуке о броју судија у судовима; 

 

Након добијене речи, Владимир Ђукановић је навео да је Управни суд оптерећен 

великим бројем предмета у раду, то је потребно да се за овај суд повећа број судија. 

Предложио је да се донесе одлука о измени Одлуке о броју судија, и за Управи суд повећа 

број за пет судијских места. 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица  је навела да има сазнања о 

смештајном проблему за Управни суд, као и за недостатак сарадника, с обзиром да је Савет 

предложио саветнике из тог суда Народној скупштини Републике Србије за избор судија за 

Управни суд,  али јој је такође познато и стање у Управном суду, с обзиром да је била 

председник Комисије за избор судија између осталог и за Управни суд, те стога здушно 

подржава овај предлог. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о измени Одлуке о броју 

судија, тако што се Одлука о броју судија мења за Управни суд са 51 на 56 

судијских места. 

- Доношење одлуке о оглашавању избора председника суда; 

 

Након добијене речи Маја Поповић, министар правде је навела да Европа нашој 

држави указује а и став је наше државе да се по хитном поступку огласи избор  председника 

судова у којима су именовани вршиоца функције председника суда, укључујући и избор  
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председника  највишег суда, Врховног касационог суда, те стога предлаже да се уради све 

да би се те обавезе према Европи испоштовале. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о оглашавању избора 

председника Врховног касационог суда. 

 

 

- Именовање Комисије Високог савета судства у поступку избора 

председника Врховног касационог суда; 

 

- Високи савет судства једногласно је именовао Комисију Високог савета 

судства у поступку избора председика Врховног касационог суда у саставу: 
 

- Бранислава Горавица, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник комисије, 
 

- Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

комисије и  
 

- Иван Јовичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

комисије. 

 

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

седници када је констатован неки одлазак судије у пензију, Владимир Ђукановић, 

председник Одбора за правосуђе државну управу и локалну самоуправу предложио да се та 

упражњена места одмах попуњавају, са којим предлогом се слаже и навела је да је добила 

задатак да нешто припреми за привредне судова. Истакала је да када је у питању Привредни 

суд у Зрењанину, где је премештана судија  Јелена Бајић Урошевић, предложила је да 

уколико је могуће да се на овој седници распише оглас, с обзиром да је у току конкурс по 

коме испит није заказан, па би то био концепт да се сачека и да прође рок за пријаве и да се 

одржи један испит. У Привредном суду у Зрењанину судија Баковић Јелица, догодине 

испуњава услове за пензију, те би се тај суд нашао у ситуацији да тај суд има четири судије, 

те стога предлаже без обзира што тај суд нема нешто оптерећујући број предмета да се 

распише оглас за избор судија за једно упражњено место. Навела је да у Привредном суду 

у Лесковцу има 10 судија, а председница тог суда је доставила захтев за попуњавање једног 

судијског места, с обзиром да је једна судија отишла у пензију. Навела је да Привредни суд 

у Лесковцу има Судску јединицу у Врању те да у судској јединици може да буде барем троје 

судија. Истакла је да не може да каже да су преоптерећени предметима, али би волела да се 

попуни и Привредни суд у Лесковцу, уколико је могуће. Навела је да једини који јој се 

захтевом за попуњавање упражњених места није обратио то је председник Привредног суда 

у Ваљеву, с обзиром да је из тог суда изабрана једна судија за Привредни апелациони суд, 

те да према подацима овај суд има просечан прилив предмета по судији 48, 96 а просечно 

решавају по судији 52,83 предмета, а Привредни суд у Лесковцу решава по судији 76 

предмета и њима заиста треба судија. Навела је да је председник Привредног суда у  
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Краљеву доставила молбу за повећање броја судија,  из разлога што овај суд има 

активну  Судску јединицу у Крушевцу и имају неактивну Судску јединицу у Новом Пазару, 

која никада није заживела, уз молбу председница је доставила упоредну анализу у односу 

на друге привредне судове, ко колико завршава предмете. У Привредном суду у Краљеву је 

просечан прилив по судији 66 предмета а по судији се просечно завршава 68 предмета. 

Истакла је да ове предлоге оставља члановима Савета за размишљање. 

 

 

Седница завршена у 14,10 часова 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић             ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

            Драгомир Милојевић 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


