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1. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у у Врховном касационом суду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 66/2014 дана 03. јула 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку о избору 

6 судија за Врховни касациони суд, тако што се: 

1) Гордана Ајншпилер Поповић, судија Привредног апелационог суда бира за 

судију Врховног касационог суда; 

2) Марина Говедарица, судија Апелационог суда у Београду бира за судију 

Врховног касационог суда; 

3) Бисерка Живановић, судија Апелационог суда у Београду бира за судију 

Врховног касационог суда; 

4) Слађана Накић-Момировић, судија Апелационог суда у Београду бира за судију 

Врховног касационог суда; 

5) Милунка Цветковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу бира за судију 

Врховног касационог суда; 

6) Драган Аћимовић, судија Апелационог суда у Новом Саду бира за судију 

Врховног касационог суда. 

 

2. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Управном суду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 5/2014 дана 

22. јануара 2014. године, Високи савет судства је одбацио пријаве за два кандидата: 

 

1) Високи савет судства је донео одлуку да се пријава Неде Булатовић из 

Крагујевца, поднета на оглас за избор судије Управног суда одбацује због тога 

што не испуњава услове. 

2) Високи савет судства је донео одлуку да се пријава Александра Ђурића из 

Сремских Карловаца, поднета на оглас за избор судије Управног суда одбацује 

због тога што не испуњава услове. 

 

3. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Управном суду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 5/2014 дана 



22. јануара 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку о избору 4 судија за 

Управни суд, тако што се: 

 

1) Нада Балашевић, судија Основног суда у Новом Саду бира за судију Управног 

суда; 

2) Мира Василијевић, судија Прекршајног суда у Горњем Милановцу бира за судију 

Управног суда; 

3) Никола Китаровић, судија Првог основног суда у Београду бира за судију 

Управног суда; 

4)  Весна Чогурић, судијски помоћник - саветник у Управном суду предлаже 

Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Управног суда; 

 

4. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Вишем суду у Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

32/2014 дана 20. марта 2014. године, Високи савет судства је је обуставио поступак 

одлучивања по пријави Кадрије Хабиља, судије Привредног суда у Новом Саду, на 

конкурсу за избор судије у Вишем суду у Новом Саду, обзиром да је именовани 

кандидат повукао пријаву. 

 

5. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Вишем суду у Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

32/2014 дана 20. марта 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку о избору 3 

судија за Виши суд у Новом Саду, тако што се: 

 

1) Мирјана Скандарски, судија Основног суда у Новом Саду бира за судију 

Вишег суда у Новом Саду; 

2) Љиљана Судар, судија Основног суда у Новом Саду бира за судију Вишег суда 

у Новом Саду; 

3) Слободанка Гутовић, судија Основног суда у Новом Саду бира за судију 

Вишег суда у Новом Саду. 

 

6. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Привредном суду у Панчеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

13/2014 дана 07. фебруара 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку о избору  

судије за Привредни суд у Панчеву, тако што се: 

 

1) Весна Лоци, судијски помоћник Привредног суда у Панчеву предлаже Народној 

Скупштини Републике Србије за први избор за судију у Привредном суду у 

Панчеву. 

 

7. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Привредном суду у Зајечару, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

13/2014 дана 07. фебруара 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку о избору  

судије за Привредни суд у Зајечару, тако што се: 

 

1) Драган Јоцић, судијски помоћник Привредног суда у Зајечару, се предлаже 

Народној Скупштини Републике Србије за први избор за судију у Привредном суду у 

Зајечару. 

 



8. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Привредном суду у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 13/2014 дана 07. фебруара 2014. године, Високи савет судства Високи савет 

судства је је обуставио поступак одлучивања по пријави Мирјане Димитријевић, Првог 

основног суда у Београду,  по конкурсу за избор судије у Привредном суду у Београду, 

обзиром да је именована повукла пријаву. 

 

9. Високи савет судства је одложио доношење одлуке о избору судија по поднетим 

пријавама на оглас за избор судија у Привредном суду у Београду, до доношења одлуке 

о избору судија по поднетим пријавама на оглас за избор судија у Вишем суду у 

Београду. 

 

10. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Привредном суду у Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 13/2014 дана 07. фебруара 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку о 

избору  3 судије за Привредни суд у Новом Саду, тако што се: 

 

1) Славица Недељковић, судија Основног суда у Новом Саду бира за судију у 

Привредном суду у Новом саду. 

2) Јасмина Савић, судија Основног суда у Новом Саду бира за судију у 

Привредном суду у Новом Саду. 

3) Наташа Киш, судијски помоћник Привредног суда у Новом Саду предлаже 

Народној Скупштини Републике Србије за први избор за судију у Привредном 

суду у Новом Саду. 

 

11. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Основном суду у Врбасу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

15/2014 дана 11. фебруара 2014. године, Високи савет судства је обуставио поступак 

одлучивања по пријави за два кандидата која су повукла пријаве: 

1) Високи савет судства је донео одлуку да се обустави поступак за 

одлучивање по пријави Иване Аврамов, судијског помоћника у Основном 

суду у Бечеју, на конкурсу за избор судије у Основном суду у Врбасу. 

2) Високи савет судства је донео одлуку да се обустави поступак за 

одлучивање по пријави Милице Драгутиновић из Бачке Паланке, на 

конкурсу за избор судије у Основном суду у Врбасу. 

 

12. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Основном суду у Врбасу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

15/2014 дана 11. фебруара 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку о избору 

4 судије за Основни суд у Врбасу, тако што се: 

 

1) Анита Будимир, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду предлаже 

Народној Скупштини Републике Србије за први избор за судију у Основном 

суду у Врбасу; 

2) Никола Петровић, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду 

предлаже Народној Скупштини Републике Србије за први избор за судију у 

Основном суду у Врбасу; 

3) Милана Ђуканов, судијски помоћник Основног суда у Врбасу предлаже 

Народној Скупштини Републике Србије за први избор за судију у Основном 

суду у Врбасу; 



4) Милан Дебељачки, судијски помоћник Основног суда у Врбасу предлаже 

Народној Скупштини Републике Србије за први избор за судију у Основном 

суду у Врбасу. 

 

13.  У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Вишем суду у Новом Пазару, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број: 32/2014, Високи савет судства је донео одлуку о избору судије: 

1) Спасоје Чорбић, судија Основног суда у Новом Пазару, бира за судију Вишег 

суда у Новом Пазару. 

 

14.  Поступајући по захтеву министра правде Републике Србије број 112-01-

165/2014-01, Високи савет судства је донео одлуку о упућивању Маријане Шарац, 

судије Прекршајног суда у Београду у Министарство правде Републике Србије ради 

обављања стручних послова, почев од 10. септембра 2014. године на период од годину 

дана.  

 

15. Поступајући по захтеву министра правде Републике Србије Високи савет 

судства је предложио Министарству правде Републике Србије Зорана Рогића, судију 

Првог основног суда у Београду, за члана Комисије која спроводи дисциплински 

поступак ради утврђивања дисциплинске одговорности извршитеља. 

 

16.  Ради укључивања представника Министарства правде и представника 

Асоцијације правосудних саветника Србије у рад Радне групе за израду Нацрта 

правилника о критетијумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских 

помоћника,  Високи савет судства је донео одлуку да се допуни Одлука о образовању 

Радне групе за израду Нацрта правилника о критеријумима,  мерилима и поступку за 

оцењивање судијских помоћника број:110-00-6/2041-01 од 03. јуна 2014. године, тако 

што ће састав Радне групе за израду Нацрта правилника о критеријумима, мерилима и 

поступку за оцењивање судијских помоћника бити проширен за следеће чланове:  

1.  Нела Кубуровић, помоћник министра правде - Сектор за правосуђе, члан Радне 

групе, 

2. Жак Павловић, председник представништва Асоцијације правосудних саветника 

Србије, члан Радне групе. 

 

17. Поступајући по захтеву заменика председника Прекршајног суда у Неготину, 

Високи савет судства је расписао оглас за избор председника Прекршајног суда у 

Неготину. 

 

     

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                           Драгомир Милојевић 
 

 


