
 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-8/2017-01 

Датум: 28. фебруар 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК СА ЧЕТВРТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 28. фебруара 2017. године 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Мирољуб Томић, Саво Ђурђић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни чланови из реда судија, Нела 

Кубуровић, министар правде и Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, 

државну управу и локалну самоуправу. 

             

           Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Високог савета судства и Мила Стаменковић, начелник Одељења за статусна питања 

судија.  

           Седница Савета се тонски снима.   

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Четврту 

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

Дневни ред,  

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање Записника са Треће редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 14. фебруара 2017. године;  

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

Привредни суд у Нишу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 39/16 

дана  15. априла 2016. године;  

3. Именовање председника Дисциплинске комисије и два заменика члана 

Дисциплинске комисије; 

4. Разматрање расписивања огласа за избор председника суда у судовима на 

територији Републике Србије којима руководе вршиоци функције председника 

суда; 

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

6. Утврђивање престанка функције изборном члану Високог савета судства из реда 

судија апелационих судова, због истека мандата; 

7. Разно. 

 

 



 

 

Чланови Савета нису имали примедбе те су '''''''''''''''''''''''''''' усвојили предложени 

Дневни ред за Четврту редовну седницу Високог савета судства. 

 

1. Усвајање Записника са Треће редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 14. фебруара 2017. године;  

           Записник са Треће редовне седнице Високог савета судства која је одржана 

14. фебруара 2017. године, усвојен је '''''''''''''''''''. 
 

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

Привредни суд у Нишу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 39/16 дана  

15. априла 2016. године;  

 

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је истакао да је оглас за 

избор судија за попуну три судијска места за Привредни суд у Нишу објављен у 

Службеном гласнику РС”, број 39/16 дана 15. априла 2016. године.  

 

Бранислава Горавица, изборни члан Савета из реда судија као председник 

Комисије за избор судија у Привредном суду у Нишу истакла је да је на објављеном 

огласу укупно 52 кандидата поднело пријаве, од тога 8 судија, 30 судијских помоћника, 

3 адвоката и 11 осталих лица. У међувремену је 1 судија повукла пријаву и неколико 

судијских помоћника који су у међувремену изабрани за судије основних судова. 

Комисија је обавила разговоре са свим кандидатима и има једногласни предлог за два 

кандидата и један предлог већином гласова. 

 

Милиновић Драгана је судијски сарадник у Привредном суду у Нишу, 1972. 

године је рођена, од 2000. године је била приправник у Трговинском суду у Зајечару, 

правосудни испит је положила 2002. године, а од 2004. године је сарадник у 

Привредном суду у Нишу. Правни факултет Универзитета у Нишу је завршила након 

8,5 година са просечном оценом 7, била је одлична у средњој школи и вуковац у 

основној, а на разговору пред Комисијом као разлог за њено дуже студирање навела је 

да је постала апсолвент у време инфлације и да је морала да се запосли. Удата је, мајка 

је двоје деце. За остварене резултате рада у 2015. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче”, а за 2013. и 2014. годину није оцењена, пошто се налазила на породиљском 

одсуству. Током приправничког стажа, радила је у свим одељењима суда, парничном, 

извршном, стечајном и одељењу ПК материје. На колегијуму свих судија Привредног 

суда у Нишу је добила посебну препоруку. 

Други једногласни предлог Комисије је Николић Јелена, судијски сарадник у 

Апелационом суду у Нишу. Рођена је 7. септембра 1979. године у Нишу. Удата је, мајка 

двоје деце. Основне студије уписала је на Правном факултету Универзитета у Нишу, 

школске 1998/1999. године, а дана 24. октобра 2005. године завршила је студије са 

општим успехом 7,32. Након завршеног факултета засновала је радни однос у 

Општинском суду у Нишу на радном месту судијског приправника од 2006. године. 

Правосудни испит је положила 27. септембра 2008. године. У Апелационом суду у 

Нишу је од 2010. године, где поступа у предметима грађанске материје и води судску 

праксу. Док је била у Општинском суду у Нишу водила је оставинске поступке и има 

искуства у раду са странкама. За остварене резултате рада у 2014. и 2015. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”, а за 2013. годину није оцењена збг 

породиљског одсуства. На седници свих судија Апелационог суда у Нишу добила је 21 



 

 

глас од укупно 28, те је 7. по броју гласова. Учесник је многобројних семинара и 

стручних усавршавања.  

Председник Комисије је додала да је предлог Матије Радојичић и Славице 

Милошевић Газиводе као чланова Комисије за избор судија у Привредном суду у Нишу 

Алексић Милица, судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу . Рођена је 1984. 

године, студирала је 4 године и 2 месеца са просечном оценом 8,32, што је сјајан успех. 

Била је приправник од 2008. године у Општинском суду у Врању, правосудни испит је 

положила 2010. године. У Апелационом суду у Нишу је сарадник од 8. августа 2011. 

године, где ради у кривичној материји. Похађала је семинаре о људским правима, пише 

сентенце.  

Предлог председника Комисије је Ђорић Вујачић Јелена, корисник почетне 

обуке на Правосудној академији, завршила је обуку са одличном оценом и донела 

Уверење о завршном испиту, тренутно је распоређена у Апелационом суду у Нишу. 

Рођена је 15. јуна 1978. године, приправник је у Општинском суду у Нишу од 2006. 

године, септембра 2009. године положила је правосудни испит. Корисник је почетне 

обуке на  Правосудној академији у Београду од новембра 2011. године. Основне студије 

уписала је на Правном факултету Универзитета у Нишу, школске 1997/1998. године, а 

дана 19. септембра 2006. године, завршила је студије са општим успехом 9,77. Учесник 

је многобројних семинара и стручних усавршавања. Према мишљењу директора 

Правосудне академије, кандидат Ђорић Вујачић Јелена је стручна, оспособљена и 

достојна за обављање судијске функције и свесна је обавезе да својим радом и 

понашањем мора да штити углед судијског позива и да својим личним примером ради 

на његовом унапређењу.  

Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну 

самоуправу је приступио седници Савета. 

            Славица Милошевић Газивода, као члан Комисије је истакла да је Алексић 

Милица оставила најбољи утисак, и код ње добила највећу оцену по ставу, понашању и 

култури. Један је од ретких кандидата коју су студирали четири године и притом имали 

висок просек, за разлику од колегинице Ђорић Вујачић Јелене, која је студирала 9 

година, и није нарочито образложила зашто је толико дуго студирала. Поред тога, 

Алексић Милица је на седници свих судија Апелационог суда у Нишу, добила 26 

гласова од укупно 28. Судија Славица Милошевић Газивода је истакла да је код ње 

колегиница Ђорић Вујачић Јелена добила оцену 4 и није оставила најбољи утисак. 

 

          Судија Матија Радојичић као члан Комисије је истакао да су обе канидаткиње 

сјајне, да су код њега добиле оцену 5, да је на крају преломило то што је код њега 

канидат Милица Алескић оставила најбољи утисак као елоквентна особа и ведра особа, 

али је и канидат Ђорић Вујачић Јелена једна јако образована особа, пуна самопоуздања 

и знања. 

 

          Председник Високог савета судства, Драгомир Милојевић истакао је да су 

предложени кандидати добри кандидати, да Савет треба да подједнако води рачуна и о 

добрим кандидатима из реда судијских помоћника и кандидата из реда полазника 

Правосудне академије. Истакао је да сматра да предност треба дати кандидату Ђорић 

Вујачић Јелени, обзиром да је након положеног правосудног испита дуже радила и као 

судијски помоћник, да је прошла обуку и Правосудне академије и да има дужи радни 

стаж.  



 

 

 

        Мирољуб Томић, изборни члан Савета из реда судија, истакао је да Савет треба 

води рачуна о каријерном напредовању и дао је предност кандидату Ђорић Вујачић 

Јелени, која је почела нао судијски приправник у Општинском суду, касније Основном 

суду у Нишу, и Апелационом суду у Нишу и коначно има и обуку Правосудне 

акадамије. 

 

     Бранислава Горавица, изборни члан Савета из реда судија истакла је да подржава 

обуку Правосудне академије управо због позитивних искуства које привредни суд има 

када су у питању сарадници који су пролазили обуке које је Правосудни центар 

организовао. Истакла је да има изузетно мишљење и о кандидату Милици Алексић која 

је код ње добила оцену 5.  

 

            Председник Високог савета судства, Драгомир Милојевић, ставио је на гласање 

предлог чланова Комисије да се Милица Алексић, судијски сарадник у Апелационом 

суду у Нишу, предложи Народној скупштини РС за први избор за судију у Привредном 

суду у Нишу.             

            2 члана Савета је гласао  „ЗА“ '''''''''''' '''''''''''''''' ''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

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

            7 чланова савета гласало је „ПРОТИВ“ '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

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

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

         Председник Високог савета судства, Драгомир Милојевић ставио је на гласање 

остале предлоге Комисије и предлог председника Комисије. 

 

            Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да се Милиновић Драгана, 

судијски сарадник у Привредном суду у Нишу, предложи Народној скупштини РС 

за први избор за судију у Привредном суду у Нишу. 

           Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Николић Јелена, 

судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу, предложи Народној скупштини 

РС за први избор за судију у Привредном суду у Нишу. 

         Високи савет судства је ''''''''''''''' '''''''''''' донео одлуку да се Ђорић Вујачић 

Јелена, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини РС за први избор за судију у Привредном суду у Нишу. 

            8 чланова савета гласало је „ЗА“ (''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

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

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

            1 члан Савета је гласао  „ПРОТИВ“ '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' 

 

3. Именовање председника Дисциплинске комисије и два заменика члана 

Дисциплинске комисије; 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је истакао да је 

Високи савет судства 13. децембра 2016. године објавио Јавни позив за подношење 

пријава за именовање зa чланове дисциплинских органа. Судије су позване да поднесу 

пријаве за именовање за Дисциплинског тужиоца, заменика Дисциплинског тужиоца, 

председника Дисциплинске комисије и два заменика члана Дисциплинске комисије, 

имајући у виду да је истицао мандат члановима дисциплинских органа.  

 



 

 

Председник Дисциплинске комисије и два заменика члана Дисциплинске 

комисије нису изабрани на седници од 31. јануара 2017. године, већ је одлучено да се 

поново објави јавни позив за именовање зa председника и 2 заменика члана 

Дисциплинске комисије. Рок за подношење пријава судија је био 10. фебруар 2017. 

године и на наведени јавни позив за: председника Дисциплинске комисије пријавили 

су се: 

 

1. Дејан Кнежевић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, 

2. Слободанка Гутовић, судија Вишег суда у Новом Саду, 

3. Милевка Миленковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, 

4. Снежана Николић, судија Основног суда у Новом Саду. 

 

за заменика члана Дисциплинске комисије пријавили су се: 

 

1. Томислав Трајковић, судија Вишег суда у Нишу 

2. Дејан Кнежевић, судија Вишег суда у Сремској Митровици 

3. Душица Вуковић, судија Вишег суда у Јагодини и 

4. Снежана Николић, судија Основног суда у Новом Саду. 

 

        Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства предложио је да 

Милевка Миленковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, буде изабрана за 

председника Дисциплинске комисије. 

 

      Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да се Милевка Миленковић, 

судија Апелационог суда у Крагујевцу, изабере за председника Дисциплинске 

комисије. 

 

     Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства предложио је да се 

Томислав Трајковић, судија Вишег суда у Нишу, изабере за заменика члана 

Дисциплинске комисије. 

 

        Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Томислав Трајковић, 

судија Вишег суда у Нишу, изабере за заменика члана Дисциплинске комисије. 

 

4. Разматрање расписивања огласа за избор председника суда у судовима на 

територији Републике Србије којима руководе вршиоци функције председника суда; 

 

        На основу члана 47, а у вези са чланом 80. став 1. Закона о судијама („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 

117/14, 40/15, 63/15, 106/15 и 63/16) и члана 10.  Правилника о критеријумима и 

мерилима за оцену  стручности, оспособљености и достојности за избор судије на 

сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање 

кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, брoj 94/16), Високи савет 

судства је '''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се оглашава избор председника за: 

1) Привредни апелациони суд 

2) Привредни суд у Београду 

3) Виши суд у Прокупљу 

4) Други основни суд у Београду 

5) Основни суд у Крушевцу 

6) Основни суд у Сурдулици 



 

 

7) Прекршајни суд у Лозници 

 

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

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуке о престанку функције 

судије поротника на лични захтев: 
 

1. Драгани Јовановић Милутиновић престаје фунцкија судије поротника у 

Вишем суду у Смедереву, даном доношења одлуке, 

 

2. Предрагу Бугаринову, престаје фунцкија судије поротника у Основном суду 

у Вршцу, даном доношења одлуке. 

 

6. Утврђивање престанка функције изборном члану Високог савета судства из 

реда судија апелационих судова, због истека мандата; 

 

        Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да је 

Мирољуб Томић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, Одлуком Народне скупштине 

Републике Србије („Службени гласник РС”, број 14/12) изабран за члана сталног 

састава Високог савета судства из реда судија и ступио на функцију 1. марта 2012. 

године. Одредбом члана 12. став 1. Закона о Високом савету судства прописано је да  

мандат чланова Савета траје пет година, осим за чланове по положају. Имајући у виду 

да је судија Мирољуб Томић ступио на функцију у Савет 1. марта 2012. године, судији 

Мирољубу Томићу престаје функција изборног члана Савета 1. марта 2017. године, 

због истека мандата.  

Констатује се да судији Мирољубу Томићу престаје функција изборног члана 

Савета 1. марта 2017. године, судија Мирољуб Томић наставља да обавља судијску 

функцију у Апелационом суду у Крагујевцу почев од 2. марта 2017. године 

 

7. Разно 

 

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да се Јован 

Кордић, судија Привредног апелационог суда, обратио Високом савету судства 

захтевом за одобрење студијског путовања, ради учешћа на Годишњем семинару 

судијског огранка INSOL, који се одржава у Сиднеју, Аустралија, у периоду од 18.-

19.03.2017. године, а који претходи Десетом Четворогодишњем Конгресу INSOL-а, који 

ће бити одржан од 19.-22.03.2017. године. У допису није наведено ко сноси трошкове 

путовања. 

         Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се од судије Кордић 

Јована затражи обавештење о доказу ко сноси трошкове судијског путовања. 

 

 Доношење одлуке о престанку судијске функције због трајног губитка радне 

способности за обављање судијске функције 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао да је 

председник Основног суда у Шапцу упутио Високом савету судства допис Су V-34-

1/17 од 22. фебруара 2017. године, којим је обавестио Високи савет судства да је код 

судије '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' утврђен потпуни губитак радне способности, па је у вези са 

наведеним достављено правноснажно решење Републичког фонда за пензијско и 



 

 

инвалидско осигурање - Филијала Шабац, број: 182.6-3 5/17 од 7. фебруара 2017. 

године.  

 

        Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' донео одлуку о престанку судијске 

функције ''''''''''''''' '''''''''''''''''', судији Основног суда у Шапцу, због потпуног 

губитка радне способности, даном правоснажности одлуке. 

 

 Разматрање захтева за премештај судија 

       Бојана Чогурић, судија Основног суда у Лазаревцу, поднела је молбу Високом 

савету судства за премештај у Трећи основни суд у Београду. Молбу за премештај 

подноси из породичних разлога, обзиром да јој код детета старости 9 година 

успостављена дијагноза тахикардије која се јавља изненада и без посебног повода. 

Обзиром да свакодневно путује из Београда до Основног суда у Лазаревцу, удаљеност 

од куће је отежавајаћа околност која уноси додатни немир и оптерећеност у 

свакодневном животу.  Председник Основног суда у Лазаравецу је дао сагласност за 

премештај. Председник Трећег основног суда у Београду је доставио сагласност за 

премештај. 

 

        Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку о премештају судије Бојане 

Гогурић, из Основног суда у Лазаревцу у Трећи основни суд у Београду, почев од 

15. марта 2017. године. 

 

 Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку о образовању Комисија: 

1) Комисија Апелационог суда у Новом Саду за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Вишег суда у Сремској 

Митровици, Вишeг суда у Суботици и Вишег суда у Шапцу  (у даљем тексту: 

Комисија), у следећем саставу: 

1. Сњежана Лековић, судија Апелационог суда у Новом Саду, председник Комисије 

- Зденка Стакић, судија Апелационог суда у Новом Саду, заменик председника 

Комисије 

2. Боривоје Гајић, судија Апелационог суда у Новом Саду, члан Комисије 

-Мира Тубин Чанак, судија Апелационог суда у Новом Саду, заменик члана 

Комисије 

3. Љиљана Цицмил, судија Апелационог суда у Новом Саду, члан Комисије 

-Бранка Маљковић, судија Апелационог суда у Новом Саду, заменик члана 

Комисије 

 

2) Комисија Вишег суда у Сремској Митровици за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Руми, 

Основног суда у Сремској Митровици, Основног суда у Старој Пазови и Основног 

суда у Шиду (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 

1.Владислава Свилокос, председник Вишег суда у Сремској Митровици, 

председник Комисије 

- Горан Гњидић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, заменик председника 

Комисије, 

2. др Светлана Ђуричић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, члан Комисије, 



 

 

- Никола Радановић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, заменик члана 

Комисије, 

3. Миодраг Росић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, члан Комисије, 

- Загорка Радуловић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, заменик члана 

Комисије 

 

3) Комисија Вишег суда у Шапцу за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Лозници и Основног суда 

у Шапцу (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 

1.  Драган Петровић, судија Вишег суда у Шапцу, председник Комисије 

- Гордана Цмиљановић, судија Вишег суда у Шапцу, заменик председника 

Комисије, 

2. Љиљана Мијаиловић Вуковић, судија Вишег суда у Шапцу, члан Комисије, 

- Љиљана Софронић, судија Вишег суда у Шапцу, заменик члана Комисије, 

3. Весна Арлов, судија Вишег суда у Шапцу, члан Комисије, 

- Иван Лазаревић, судија Вишег суда у Шапцу, заменик члана Комисије 
 

       4)  Обзиром да је Маја Чогурић, заменик члана Комисије Вишег суда у Београду за 

спровођење поступка вредновања и утврђивања оценe рада судија и председника Првог 

основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и Трећег основног суда у 

Београду изабрана за судију Апелационог суда у Београду, Високи  савет судства донео 

одлуку да се именује Иван Илић, судија Вишег суда у Београду за заменика члана 

Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивања 

оценe рада судија и председника Првог основног суда у Београду, Другог основног 

суда у Београду и Трећег основног суда у Београду изабрана за судију Апелационог 

суда у Београду. 

 Матија Радојичић, изборни члан Савета из реда судија информисао је чланове 

Савета да се председник Основног суда у Крушевцу обратио Савету захтевом за хитну 

попуну 6 упражњених судијских места у Основном суду у Крушевцу. 

 

Седница је завршена у 10,00  часова. 

               Записник саставила: 

 

                  Мајда Кршикапа 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 

      

 


