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1. Поступајући по поднетим пријавама кандидата за избор судија у Првом 

основном суду у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 78/2014 

дана 25. јула 2014. године, Високи савет судства је одбацио 7 пријава за Први основни 

суд у Београду, због тога кандидати што не испуњавају законске услове, и то: 

1) Марије Аврамовић, судијског помоћника Првог основног суда у Београду, број 

пријаве:111-00-1984/2014-01 за Први основни суд у Београду,  

2) Данијеле Чворо, судијског помоћника Другог основног суда у Београду, број 

пријаве:111-00-1562/2014-01 за Први основни суд у Београду,  

3) Бојане Богдановић, судијског помоћника Првог основног суда у Београду, број 

пријаве:111-00-1568/2014-01 за Први основни суд у Београду,  

4) Ненада Божиновића, судијског помоћника Другог основног суда у Београду, број 

пријаве:111-00-1470/2014-01 за Први основни суд у Београду, Основни суд у Нишу 

и Основни суд у Новом Саду,  

5) Бојане Јокић, судијског помоћника Првог основног суда у Београду, број 

пријаве:111-00-1846/2014-01 за Први основни суд у Београду,  

6) Иване Мијаиловић, судијског помоћника Првог основног суда у Београду, број 

пријаве:111-00-1845/2014 за Први основни суд у Београду,  

7) Јасмина Томића, судијског помоћника Другог основног суда у Београду, број 

пријаве:111-00-1131/2014-01 за Први основни суд у Београду. 

 

2. Високи савет судства је одбацио пријаву Зорана Петровића адвоката из Инђије, 

број пријаве 111-00-1391/2014-01 за избор судије у Првом основном суду у Београду, 

Основни суд у Крагујевцу, Основни суд у Нишу, Основни суд у Новом Саду, Основни 

суд у Пироту, Виши суд у Београду, Привредни апелациони суд у Привредни суд у 

Зајечару, због тога што уз пријаву није доставио доказе о испуњавању услова за избор. 

Високи савет судства је одбацио пријаву Зорана Петровића адвоката из Инђије, број 

пријаве 111-00-1391/2014-01, за избор председника у Основном суду у Димитровграду, 

Зрењанину, Лебану, Прокупљу, Шиду, Привредни суд у Сомбору, Прекршајни суд у 

Панчеву, Трстенику, Чачку, Виши суд у Врању и Виши суд у Прокупљу, због тога што 

не испуњава законске услове. 

3. Високи савет судства је донео одлуку да се одбацује пријава Слађане Пантовић, 

судије Првог основног суда у Београду, број пријаве 111-00-1075/2014-01 за 



Апелациони суд у Београду, због тога што у тренутку подношења пријаве није био 

расписан оглас за Апелациони суд у Београду. 

4. Високи савет судства је донео одлуку да се одбацује пријава Наташе 

Стевановић, судије Вишег суда у Крагујевцу, број пријаве 111-00-2104/2014-01 за 

Апелациони суд у Крагујевцу, због тога што у тренутку подношења пријаве није био 

расписан оглас за Апелациони суд у Крагујевцу. 

5. Поступајући по поднетим пријавама кандидата за избор судија у Првом 

основном суду у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 78/2014 

дана 25. јула 2014. годин, Високи савет судства је предложио 12 кандидата Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије у Првом основном суду у Београду, тако 

што се: 

1) Данијела Парезановић, судијски помоћник Апелационог суда у Београду, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Првог 

основног суда у Београду; 

2) Јелена Јаћович Живановић, судијски помоћник у Основном суду  у Обреновцу, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Првог 

основног суда у Београду; 

3) Зорица Аврамовић, судијски помоћник Апелационог суда у Београду, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Првог основног 

суда; 

4) Драгана Илчић, судијски помоћник Трећег основног суда у Београду, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Првог основног 

суда у Београду; 

5) Вања Лечић, судијски помоћник Апелационог суда у Београду, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Првог основног 

суда у Београду; 

6) Данијела Перић Смиљанић, судијски помоћник Апелационог суда у Београду, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Првог 

основног суда у Београду; 

7) Никола Стошић, судијски помоћник Вишег суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за први избор за судију Првог основног суда; 

8) Јелена Шкулић, судијски помоћник Вишег суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за први избор за судију Првог основног суда; 

9) Велибор Баровић, судијски помоћник Првог основног суда у Београду, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Првог 

основног суда у Београду; 

10) Стојан Петровић, судијски помоћник Апелационог суда у Београду предложи 

Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Првог основног 

суда у Београду; 

11) Ацо Брајковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Првог основног 

суда у Београду; 

12) Горан Рамић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Првог основног 

суда у Београду. 

6. Поступајући по поднетим пријавама кандидата за избор председника у 

Прекшајном суду у Неготину, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

94/2014 дана 09. септембра 2014. године, Високи савет судства је одбацио пријаву 

Љубице Маринковић из Неготина, судије Прекршајног суда у Неготину, због тога што 

не испуњава услове. 



7. Поступајући по изјављеној жалби судије на решење Дисциплинске комисије 

Високог савета судства, Високи савет судства је одбио жалбу судије и потврдио 

решење Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-387/2014-01 од 26. 

августа 2014. године. 

8. Поступајући по изјављеној жалби Дисциплинског тужиоца и судије против које 

се води дисциплински поступак, на решење Дисциплинске комисије Високог савета 

судства, Високи савет судства је усвојио жалбу судије и преиначио одлуку 

Дисциплинске комисије број:116-04-439/2014-05 од 18. септембра тако да се одбија 

предлог за вођење дисциплинског поступка. 

9. У поступку извршења пресуде Управног суда број II-2 У 17884/13 од 16. октобра 

2014. године, чланови Савета су донели одлуку којом је Бобану Алексићу, престала 

дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Косовској Каменици, 

дана 31. децембра 2009. године. 

10. Поступајући по приговору Владимира Радивојевића из Књажевца,  Високи савет 

судства је одбио захтев Владимира Радивојевића из Књажевца од 31. октобра 2014. 

године, којим се тражи поништење одлуке Високог савета судства број 119-00-

00129/2014-01 од 17. јуна 2014. године и повратак на судијску функцију, као неоснован. 

11. Високи савет судства је  донео одлуку о престанку судијске функције Живојину 

Јанковићу, судији Вишег суда у Косовској Митровици, због тога што навршава радни 

век (65 година живота), дана 06. новембра 2014. године. 

12. Високи савет судства је једногласно донео одлуку о престанку судијске 

функције на лични захтев: 

1) Мирјани Пекић, судији Прекршајног суда у Београду, престаје судијска 

функција 01. децембра 2014. године, на лични захтев,  

2) Олги Матић, судији Прекршајног суда у Обреновцу, престаје судијска функција 

26. новембра 2014. године, на лични захтев,  

3) Снежани Илић, судији Основног суда у Лесковцу, престаје судијска функција 

01. децембра 2014. године, на лични захтев,  

4) Светлани Николић, судији Вишег суда у Зајечару, престаје судијска функција 16. 

децембра, на лични захтев.  

13. Високи савет судства је донео одлуку о престанку функције судије поротника 

Мирјани Рајчић, судији поротнику Основног суда у Великој Плани. 

14. Поступајући по приговору Момчила Минића, изјављеног против Одлуке 

Високог савета судства 119-00-306/2014-01 од 14. октобра 2014. године, којом му 

престаје судијска функција 31. октобра 2014. године, због навршења 40 година стажа 

осигурања, Високи савет судства је усвојио приговор Момчила Минића, и ставио ван 

снаге Одлуку Високог савета судства 119-00-306/2014-01 од 14. октобра 2014. године. 

15. Високи савет судства је донео одлуке о одобрењу студијског путовања: 

1) Високи савет судства је донео одлуку којом се одобрава студијско путовање у 

Париз, ради стручној посети у организацији Министарства спољних послова 

Републике Француске и ОЕБС-а, које ће се одржати у Паризу од 16. до 20. 

новембра 2014. године, Јелени Ивановић, председнику Управног суда; 

2)  Високи савет судства је донео одлуку којом се одобрава студијско путовање у 

Будву ради присуства семинару на тему борбе против корупције у поступцима 

јавних набавки, који ће се одржати у Будви, од 05. до 07. новембра 2014. године, 

Ани Стаменић и Татјани Жарковић, судијама Основног суда у Новом Саду; 

3) Високи савет судства је донео одлуку којом се одобрава студијско путовање у 

Скопље ради присуства семинару на тему “Qustionnare:The Role of the judiciary 

in fighting corruption“, 28. новембра 2014. године, Татјани Шуњки, судији Вишег 

суда у Новом Саду; 



4) Високи савет судства је донео одлуку којом се одобрава студијско путовање у 

Букурешт ради присуства семинару на тему “Mutual Recognition Instruments in 

the European Judicial Area“, од 11. до 12. новембра 2014. године, Татјани 

Ђурашковић, судији Вишег суда у Новом Саду. 

16. Поступајући по захтеву судије Апелационог суда у Крагујевцу, Високи савет 

судства је донео одлуку којом се утврђује се право на одвојен живот Драгиши 

Радисављевић, судији Апелационог суда у Крагујевцу, почев од 01. новембра 2014. 

године. 
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