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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
Број: 06-00-37/2018-01 

Датум: 26.11.2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

                           ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 26. новембра  2018. године 

 

 

Седница је почела у 13,30 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Саво Ђурђић, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија Радојичић и Славица 

Милошевић Газивода, изборни чланови Високог савета судства из реда судија, Нела 

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

управу и локалну самоуправу и др Ранко Кеча, изборни члан Високог савета судства из 

реда професора правног факултета. Поред чланова Савета, седници су присуствовале 

Мирјана Павловић,  секретар Високог савета судства и Мила Стаменковић, начелник 

Одељења за статусна питања судија. 

  

           Седница Савета се тонски снима.   

   

 Пре почетка седнице Драгомир Милојевић, председник Савета је предложио да се  

изостави одлучивање по тачки 28. Дневног реда: “Доношење одлуке о поднетим пријавама 

кандидата на оглас за избор судија у Прекршајном суду у Обреновцу, који је објављен у 

,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 23.02.2018. године“, с обзиром да је након 

објављивања огласа попуњено оглашено место избором председника у том суду, који је 

судија другог суда, и предложио је да се стави ван снаге Оглас за избор једног судије у 

Прекршајном суду у Обреновцу, објављен у „Службеном гласнику РС“, број 14/18 од 

23.02.2018. године“. 

 

 Чланови савета '''''''''''''''''''''''''''' '''''' прихватили предлог да се изостави одлучивање по 

тачки 28. Дневног реда: “Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за 

избор судија у Прекршајном суду у Обреновцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 14/18  од 23.02.2018. године“ и  да се стави ван снаге Огласа за избор једног 

судије у Прекршајном суду у Обреновцу, објављен у „Службеном гласнику РС“, број 

14/18 од 23.02.2018. године“. 
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           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Двадесет пету 

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

измењен: 

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

 

1. Усвајање  записника са Двадесет треће седнице Високог савета судства која је 

одржана 01.11.2018. године и Двадесет четврте седнице Високог савета судства 

која је одржана 07.11.2018. године; 

2. Доношење одлука о избору судија на сталну судијску функцију, који су први пут 

бирани на судијску функцију на период од три године; 

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

Основном суду у Аранђеловцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Основном суду у Бачкој Паланци, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године 

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

Основном суду у Вршцу који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  

од 23.02.2018. године; 

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

Основном суду у Лазаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Основном суду у Младеновцу,  који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Основном суду у Обреновцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Основном суду у Панчеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Основном суду у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Основном суду у Руми, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  

од 23.02.2018. године; 

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

Основном суду у Старој Пазови, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Основном суду у Убу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  

од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Аранђеловцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 
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15. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Прекршајном суду у Ваљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Врању, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Вршцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Горњем Милановцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Јагодини, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Крушевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Лазаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Лесковцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Новом Пазару, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Пожеги, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Пријепољу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 
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31. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Прекршајном суду у Прокупљу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Руми, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Сенти, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Сомбору, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Ужицу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Београду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Прекршајном суду у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Основном суду у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Првом основном суду у Београду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

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

Другом основном суду у Београду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“ 

број 47/18  од 20.06.2018. године; 

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

Трећем основном суду у Београду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

45. Разно. 
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Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на предложени измењен дневни ред те 

''''' '''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Двадесет пету  

редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

 

1. Усвајање  записника са Двадесет треће седнице Високог савета судства која је 

одржана 01.11.2018. године и Двадесет четврте седнице Високог савета 

судства која је одржана 07.11.2018. године; 

 

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

седнице Високог савета судства која је одржана 01.11.2018. године и 

записник са Двадесет Четврте седнице Високог савета судства. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2. Доношење одлука о избору судија на сталну судијску функцију, који су први пут 

бирани на судијску функцију на период од три године; 

 

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

члану Комисије Високог савета судства  за вредновање рада судија и председника суда, 

судији Александру Пантићу. 

  

Судија Александар Пантић је навео да је Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 

03.11.2015. године (,,Службени гласник РС“, број 91/15) Александар Гирић, изабран први 

пут на судијску функцију у Основни суд у Лесковцу, а ступио је на судијску функцију 

03.12.2015. године. Kомисија Вишег суда у Лесковцу за спровођење поступка вредновања 

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

Лесковцу, спровела је поступак вредновања рада судије Александра Гирића. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку V Су 34 бр.190/18 од 

29.10.2018. године којом је именованом судији, за прву, другу и трећу годину рада, 

односно за период од 03.12.2015. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“ и предложио да се 

Александар Гирић, судија Основног суда у Лесковцу, изабере на сталну судијску 

функцију. 
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Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 03.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 91/15) Бојана Стевановић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Лебану, а ступила је на судијску функцију 02.12.2015. године. Kомисија Вишег суда 

у Лесковцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Лебану и Основног суда у Лесковцу, спровела је поступак 

вредновања рада судије Бојане Стевановић. Након спроведеног поступка вредновања рада, 

комисија је донела одлуку V Су 34 бр.190/18 од 29.10.2018. године на основу које је 

Бојани Стевановић за период од 02.12.2015. године до 03.12.2017. године, утврђена оцена 

рада:“изузетно успешно обавља судијску функцију“, док за период вредновања од 

04.12.2017. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, рад именоване судије није 

вреднован због коришћења трудничког и породиљског одсуства. Предложио је да се 

Бојана Стевановић, судија Основног суда у Лебану изабере на сталну судијску функцију. 

Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 03.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 91/15) Наталија Недељковић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Лебану, а ступила је на судијску функцију 02.12.2015. године. Kомисија 

Вишег суда у Лесковцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Лебану и Основног суда у Лесковцу, спровела је 

поступак вредновања рада судије Наталије Недељковић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку V Су 34 бр.190/18 од 29.10.2018. године којом 

је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 02.12.2015. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Предложио је да се Наталија Недељковић, судија Основног 

суда у Лесковцу, изабере на сталну судијску функцију. 

Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 03.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 91/15) Саша Димитријевић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Лебану, а ступио је на судијску функцију 02.12.2015. године. Kомисија Вишег суда у 

Лесковцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Лебану и Основног суда у Лесковцу, спровела је поступак 

вредновања рада судије Саше Димитријевића. Након спроведеног поступка вредновања 

рада, комисија је донела одлуку V Су 34 бр.191/18 од 29.10.2018. године којом је 

именованом судији, за период од 02.04.2017. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. На основу 

Одлуке комисије о ванредном вредновању рада именованог судије V Су бр. 104/17-1 од 

20.07.2017. године, Саши Димитријевићу је за период од 01.01.2016. године до 01.04.2017. 

године, утврђена оцена рада: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Предложио 

је да се Саша Димитријевић, судија Основног суда у Лебану, изабере на сталну судијску 

функцију.                                                                

Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 03.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 91/15) Јелена Стаменковић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Лесковцу, а ступила је на судијску функцију 03.12.2015. године. Kомисија 

Вишег суда у Лесковцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Лебану и Основног суда у Лесковцу, спровела је 

поступак вредновања рада судије Јелене Стаменковић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку V Су 34 бр.190/18 од 29.10.2018. године којом 

је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 03.12.2015. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Предложио је да је Јелена Стаменковић, судија Основног суда 

у Лесковцу избере на сталну судијску функцију. 
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 Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 03.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 91/15) Јелена Станковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Лесковцу, а ступила је на судијску функцију 03.12.2015. године. Kомисија Вишег 

суда у Лесковцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Лебану и Основног суда у Лесковцу, спровела је поступак 

вредновања рада судије Јелене Станковић. Након спроведеног поступка вредновања рада, 

комисија је донела одлуку V Су 34 бр.190/18 од 29.10.2018. године којом је именованој 

судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 03.12.2015. године до 60 

дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. Предложио је да се Јелена Станковић, судија Основног суда у 

Лесковцу, изабере на сталну судијску функцију.                                                                  

Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 91/15) Тијана Михајлов, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Бачкој Паланци, а ступила је на судијску функцију 02.12.2015. године. Kомисија 

Вишег суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду 

спровела је поступак вредновања рада судије Тијане Михајлов. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су -V- 34-23/18-1 од 24.10.2018. 

године на основу које је именованој судији за период од 02.12.2015. године до 60 дана пре 

истека трогодишњег мандата, утврђена оцена рада:“изузетно успешно обавља судијску 

функцију“. 

Предложио је да се Тијана Михајлов, судија Основног суда у Бачкој Паланци, изабере на 

сталну судијску функцију. 

      Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 03.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 91/15) Наташа Васиљковић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Лесковцу, а ступила је на судијску функцију 03.12.2015. године. Kомисија 

Вишег суда у Лесковцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Лебану и Основног суда у Лесковцу, спровела је 

поступак вредновања рада судије Наташе Васиљковић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку V Су 34 бр.190/18 од 29.10.2018. године којом 

је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 03.12.2015. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Предложио је да се Наташа Васиљковић, судија Основног 

суда у Лесковцу изабере на сталну судијску функцију. 

     Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 03.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 91/15) Љиљана Марјановић Андрић, изабрана је први пут на судијску функцију 

у Основни суд у Лесковцу, а ступила је на судијску функцију 03.12.2015. године. 

Kомисија Вишег суда у Лесковцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Основног суда у Лебану и Основног суда у Лесковцу, спровела 

је поступак вредновања рада судије Љиљане Марјановић Андрић. након чега је Комисија 

донела одлуку V Су 34 бр.190/18 од 29.10.2018. године којом је именованој судији, за 

период од 03.12.2015. године до 31.01.2017. године, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Kомисија Вишег суда у Нишу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Алексинцу и 

Основног суда у Нишу, спровела је поступак вредновања рада судије Љиљане Марјановић 

Андрић и донела одлуку Су V 34-41/18 од 30.10.2018. године  којом је именованој судији, 

за период од 01.02.2017. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена 

оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Предложио је да се Љиљана 

Марјановић,  изабере на сталну судијску функцију у Основном суду у Нишу.                                                               
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Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 91/15) Марко Прентовић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Бачкој Паланци, а ступио је на судијску функцију 02.12.2015. године. Kомисија 

Вишег суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду  

спровела је поступак вредновања рада судије Марка Прентовића. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V-34-23/18-1 од 24.10.2018. 

године којом је именованом судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период 

од 02.12.2015. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“. Предложио је да се Марко Прентовић, 

судија Основног суда у Бачкој Паланци, изабере на сталну судијску функцију. 

 

 

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

Александар Гирић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Лесковцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Александар Гирић, бира се на сталну судијску функцију  у  Основни суд у 

Лесковцу,  почев од 04.12.2018. године. 

 

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

Стевановић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Лебану. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Бојана Стевановић, бира се на сталну судијску функцију  у  Основни суд у 

Лебану,  почев од 03.12.2018. године. 

 

 

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

Наталија Недељковић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Лебану. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

О Д Л У К У 
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о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Наталија Недељковић, бира се на сталну судијску функцију  у  Основни суд 

у Лебан ,  почев од 03.12.2018. године. 

 

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

Димитријевић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Лебану. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Саша Димитријевић, бира се на сталну судијску функцију  у  Основни суд у 

Лебану почев од 03.12.2018. године. 

 

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

Стаменковић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Лесковцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Јелена Стаменковић, бира се на сталну судијску функцију  у  Основни суд у 

Лесковцу,  почев од 04.12.2018. године. 

 

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

Станковић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Лесковцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' донео  

 

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Јелена Станковић, бира се на сталну судијску функцију  у  Основни суд у 

Лесковцу,  почев од 04.12.2018. године. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Тијана 

Михајлов, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Бачкој Паланци. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Тијана Михајлов, бира се на сталну судијску функцију  у  Основни суд у 

Бачкој Паланци,  почев од 03.12.2018. године. 

 

 

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

Наташа Васиљковић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Лесковцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео  

 

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Наташа Васиљковић, бира се на сталну судијску функцију  у  Основни суд у 

Лесковцу,  почев од 04.12.2018. године. 

 

 

 

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

Љиљана Марјановић Андрић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Нишу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Љиљана Марјановић Андрић, бира се на сталну судијску функцију  у  

Основни суд у Нишу,  почев од 04.12.2018. године. 

 

 

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

Прентовић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Бачкој Паланци. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  
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О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Марко Прентовић, бира се на сталну судијску функцију  у  Основни суд у 

Бачкој Паланци,  почев од 03.12.2018. године. 

 

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

Основном суду у Аранђеловцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

 Судија Иван Јовичић је истакао да је Комисија обрадила све пријаве, спровела 

испит и обавила  разговоре са кандидатима, и навео је да је први предлог Комисије 

кандидат Весна Ивков Радовић, судисјки помоћник Основног суда у Аранђеловцу. Весна 

Ивков Радовић је рођена 10. маја 1977. године у Аранђеловцу. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2004. године. Правосудни испит је 

положила 2009. године. Приправнички стаж обавила у Општинском суду у Тополи. Након 

положеног правосудног испита обавља послове судијског помоћника у Основном суду у 

Крагујевцу. Од 1. јануара 2014. године, обавља послове секретара Основног суда у 

Аранђеловцу у звању самосталног саветника и уједно је потпарол суда.  За остварене 

резултате рада у 2015, 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док за 2016. 

годину није оцењена због породиљског одсуства.  Према мишљењу седнице свих судија 

Основног суда у Аранђеловцу  и седнице свих судија Вишег суда  у Крагујевцу, кандидат 

Весна Ивков Радовић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Аранђеловцу. Кандидат Весна Ивков Радовић је полагала испит за 

основне судове и остварила је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је кандидат Јелена Раденковић, судијски помоћник 

Апелационог суда  Крагујевцу. Јелена Раденковић je рођена 11. јуна 1977. године у 

Чачаку. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 

29. октобра 2008. године. Правосудни испит је положила 31. јануара 2012. године. 

Приправнички стаж обавила је у Основном суду у Крагујевцу у периоду од 7. јуна 2010. 

године до 30. јануара 2012. године. У Апелационом суду у Крагујевцу засновала је радни 

однос на радном месту судијског помоћника 8. маја 2012. године.  За остварене резултате 

рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче“. Према 

мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, Јелена Раденковић 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда 

у Аранђеловцу. Кандидат Јелена Раденковић је полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

Трећи предлог Комисије је кандидат Бранка Батавељић, судијски помоћник Основног 

суда у Крагујевцу.  Бранка Батавељић je рођена 25. новембра 1988. године у Крагујевцу. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 5. априла 
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2012. године, као  и мастер студије. Правосудни испит је положила 28. новембра 2014. 

године. Приправнички стаж је обавила у Основном суду у Крагујевцу у период од 12. јуна 

2013. године до 27. новембра 2014. године. Након положеног правосудног испита од 1. 

децембра 2014. године до данас, у радном односу је у Основном суду у Крагујевцу на 

одређено време у својству судијског сарадника, где је поступала у кривичној и 

ванпарничној материји. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”, док у 2015. години није оцењена због рада на одређено 

време.   Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Крагујевцу и Вишег суда у 

Крагујевцу, кандидат Бранка Батавељић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Аранђеловцу. 

       Кандидат Бранка Батавељић је полагала испит за основне судове и остварила је оцену  

пет. 

         

 

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

Ивков Радовић, судијски помоћник Основног суда у Аранђеловцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Аранђеловцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Весну Ивков Радовић, 

судијског помоћника Основног суда у Аранђеловцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Аранђеловцу. 

 

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

Раденковић, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Аранђеловцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Јелену Раденковић, 

судијског помоћника Апелационог суда у Крагујевцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Аранђеловцу. 

 

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

Батавељић, судијски помоћник Основног суда у Крагујевцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Аранђеловцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Бранку Батавељић, 

судијског помоћника Основног суда у Крагујевцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Аранђеловцу. 

 

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

Основном суду у Бачкој Паланци, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 
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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 је оглас  за Основни суд у Бачкој Паланци 

оглашен за избор једног судије. 

 

 Већински предлог Комисије је Мирјана  Средојевић Пападопулос, корисник 

почетне обуке на Правосудној академији. Мирјана Средојевић Пападопулос је рођена 

1987. године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитету у Новом 

Саду 28. септембра 2010. године.Завршила је мастер академских студија другог степена са 

просечном оценом 10. Правосудни испит је положила 28. јуна 2013. године. 

Приправнички стаж од 24. фебруара 2011. године  до 30. новембра 2013. године обавила је 

у Основном суду у Зрењанину. За то време прошла је обуку у парничном одељењу, 

ванпарничном одељењу и кривичном одељењу, као и у Привредном суду и Окружном 

суду. Од 1. децембра 2013. године постаје полазник почетне обуке на Правосудној 

Академији. Дана 1. јула 2016. године положила завршни испит на Правосудној академији 

са завршном оценом пет.  

Издвојен предлог Комисије од  члана Комисије судије Славице Милошевић 

Газиводе је Мишков Живица, судијски помоћник Основног суда у Бачкој Паланци. 

Живица Мишков је рођена 1974.године. Правни факултет је завршила 2001. године, а 

правосудни испит је положила 2004. године. Била је судијски приправник  у Основном 

суду у Бачкој Паланци, где се и сада налази у звању вишег судијског сарадника, 

самостални саветник. Добила је једногласно позитивно мишљење свог колектива. За  

остварене резултате рада у 2015., 2016. и 2017. години оцењена је оценом „ нарочито се 

истиче“. Кандидат Живица Мишков полагала је испит за основне судове на коме је 

остварила оцену пет. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију. 

 

  Након добијене речи проф. др Ранко Кеча, предлаже за избор кандидата Светлану 

Квргић. 

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је навео да  нема довољно података да је 

најбоље решење  предлог Комисије Мирјана Средојевић Пападопулос, без обзира на 

школске резултате, из којих разлога подржава предлог судије Славице Милошевић 

Газиводе, кандидата Живицу Мишков, те уколико овог кандидата не прихвати већина 

чланова, има других кандидата као што је предлог проф. др Ранка Кече, на пример 

кандидат Попов Ружичић Мирна, који су кандидати дугогодишњи сарадници 

Апелационог суда у Новом Саду. Истако је да како се за овај суд бира само један судија, 

мишљења је да је боља варијанта за овај суд, а што подржавају све судије Основног суда у 

Бачкој Паланци, да се предложи кандидат Мишков Живица, ако овог кандидата не подрже 

остали чланови Савета, да се предлажи неки кандидат из апелационог суда.  

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је навела да се 

приликом предлагања кандидата Живице Мишков, водила само чињеницом да се за 

Основни суд у Бачкој Паланци бира само један судија, да је Живица њихов сарадник од 

2002. године, прво приправник па сарадник, затим да је урадила одлично и тест и задатак, 

и да је добила једногласну подршку свог колектива. Она је спремна и стручна да поступа у 
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свему што се од  ње очекује као судије. Даље је истакла да је чињеница која је позната за 

Основни суд у Бачкој Паланци да у задњим изборима, који су били последњих година, 

стално се прескачу њихови сарадници, и доводе се људи са стране, због чега је за то да 

њихов сарадник буде изабран за судију тог суда. 

 Након добијене речи судија Иван Јовичић је истакао да је предложен кандидат 

Мирјана Средојевић Пападопулос одличан кандидат.  Овај кандидат ради билтене, пише 

стручне, научне радове и да тренутно пише научни рад  на тему „ Насиље у породици“. 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је истакао да нема ништа против 

предложеног кандидата, и да истог треба промовисати, али је истакао да заступа 

аргументацију коју је изнела судија Славица Милошевић Газивода и сматра да је најбоље 

решење да се изабере неко са тог терена а који је добар кандидат а то је Живица Мишков, 

с обзиром да има дугогодишње искуство у суду и има подршку свог колектива. 

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

Мирјана Средојевић Пападопулос, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Бачкој Паланци. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' '''''''''''''' је предложио Мирјану Средојевић 

Пападопулос, корисника почетне обуке на Правосудној академији, 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Бачкој Паланци. 

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

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

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

 

 

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

Основном суду у Вршцу који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  

од 23.02.2018. 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 је за Основни суд у Вршцу оглашен избор за једно 

судијско место, али како се ради о суду који је оптерећен послом а како према Одлуци о 

броју судија у судовима има три слободна места, предлаже да се прошири избор за овај 

суд. Навео је да је први предлог Комисије Миливој Стаменковић, судијски помоћник у 

Основном суду у Вршцу. Миливој Стаменковић je рођен 7. јануара 1974. године у Вршцу. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 15. фебруара 

2001. године. Правосудни испит је положио 27. маја 2005. године. Приправнички стаж 

обавио је у Општинском суду у Вршцу у периоду од 20. јула 2002. године до 26. маја 2005. 

године. После положеног правосудног испита наставио је са радом у истом суду у 

Општинском суду у Вршцу на радном месту судијског помоћника све до 17. фебруара 

2008. године. У Основном суду у Вршцу засновао је радни однос на радном месту 

судијског помоћника почев од 22. фебруара 2010. године, где је био распоређен на рад у 

За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години кривичном одељењу суда. 
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оцењен је оценом „нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија Основног 

суда у Вршцу, Миливој Стаменковић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Вршцу. Кандидат Миливој Стаменковић је 

полагао испит за основне судове и остварио је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је кандидат Јакша Дамјановић, корисник почетне 

обуке  на Правосудној академији. Јакша Дамјановић је рођен 19. априла 1986. године у 

Мојковцу, Црна Гора. Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у 

Београду 23. октобра 2010. године. Завршио је мастер академске студије другог степена на 

Правном факултету Универзитета у Београду 10. октобра 2012. године. Правосудни испит 

је положио 30. септембра 2013. године. Од 9. јуна 2011. године до 27. октобра 2013. 

године радио је као судијски приправник у Првом основном суду у Београду. Након 

положеног правосудног испита, засновао је радни однос у Првом основном суду у 

Београду на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника, на ком 

радном месту се налазио од 28. октобра 2013. године до 31. јануара 2015. године. Од 1. 

фебруара 2015. године је полазник  

почетне обуке на Правосудној академији. Завршио је програм почетне обуке на 

Правосудној академији и положио завршни испит 6. јула 2017. године, са оценом пет.  

Добио је позитивно мишљење директора Правосудне академије. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију. 

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је изјавио да предлаже кандидата 

Марковић Светлану, корисника почетне обуке на Правосудној академији.   Марковић 

Светлана је 1982. годиште. Завршила је правни факултет 2006. године а 2012. године 

положила је правосудни испит. 2006. и 2007. године била је приправник у Општинском 

суду у Вршцу и у Општинском суду у Новом Саду. Корисник почетне обуке на 

Правосудној академији је од 2012. године на којој је положила завршни испит  01.07.2015. 

године са оценом пет. Добила је позитивно мишљење директора Правосудне академије. 

 

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

Миливој Стаменковић, судијски помоћник Основног суда у Вршцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Вршцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Миливоја Стаменковића, 

судијског помоћника Основног суда у Вршцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Вршцу. 

 

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

Дамјановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Вршцу. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' ''''''''''''' је предложио Јакшу Дамјановића, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Вршцу. 
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(ЗА: ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''' ''''''''''' 

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

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

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

 

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

Основном суду у Лазаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 је за Основни суд у Лазаревцу оглашен избор за два 

судијска места. Први предлог комисије је Катарина Бранковић, судијски помоћник у 

Основном суду у Лазаревцу.  Катарина Бранковић je рођена 8. септембра 1984. године у 

Ваљеву. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 12. 

октобра 2008. године. Правосудни испит је положила 21. априла 2011. године. 

Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Лајковцу од 13. фебруара 2009. 

године до 31.децембра 2009. године и у Основном суду у Ваљеву од 1. јануара 2010. 

године до 20. априла 2011. године. Након положеног правосудног испита од 21. априла 

2011. године до 1. јула 2011. године, била је распоређена на пословима судијског 

помоћника на одређено време, где је поступала у извршном, парничном и ванпарничном 

одељењу. Од 1. јануара 2014. године до 4. фебруара 2016. године, распоређена је у 

Основном суду у Ваљеву на радном месту виши судијски сарадник у звању самостални 

саветник на неодређено време. Од 5. фебруара 2016. године, на основу Споразума о 

преузимању распоређена је Основном суду у Лазаревцу где обавља послове секретара 

суда. За остварене резултате рада у 2015. и 2016. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”, док у 2017. години није оцењена због породиљског одсуства.    Према мишљењу 

седнице свих судија Основног суда у Лазаревцу и Вишег суда у Београду, кандидат 

Катарина Бранковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Лазаревцу. Кандидат Катарина Бранковић је полагала испит за 

основне судове и остварила је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је Бојан Петковић , корисник почетне обуке на 

Правосудној академији. Петковић Бојан је рођен 4. новембра 1983. године у Карловцу. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 27. јуна 2008. 

године. Правосудни испит је положио 23. јуна 2011. године. Приправнички стаж обавио је 

у периоду од 4. јула 2008. године до 31. октобра 2011. године као адвокатски приправник. 

На Правосудној академији засновао је радни однос 1. новембра 2011. године као корисник 

почетне обуке, где је током рада прошао кроз парнично одељење, кривично одељење, 

тужилаштво и прекршаје. Успешно је положио завршни испит на Правосудној академији 

3. октобра 2014. године са завршном оценом пет. Добио је позитивно мишљење директора 

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

Катарина Бранковић, судијски помоћник Основног суда у Аранђеловцу, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Лазаревцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Катарину Бранковић, 

судијског помоћника Основног суда у Лазаревцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Лазаревцу. 

 

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

Петковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Лазаревцу. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Бојана Петковића, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Лазаревцу. 

 

 

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

Основном суду у Младеновцу,  који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 је за Основни суд у Младеновцу оглашен избор за 

једно судијско мести и предлог Комисије је Мирјана Михајловић, судијски помоћник у 

Основном суду у Младеновцу. Мирјана Михајловић je рођена 19. децембра 1973. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 1999. 

године.  Правосудни испит је положила 29. јуна 2002. године. Приправнички стаж је 

обавила у Општинском суду у Младеновцу у период од 10. маја 2000. године до 28. јуна 

2002. године. Након положеног правосудног испита од 1. јула 2003. године до 31. 

децембра 2009. године, радила је у Општинском суду у Младеновцу на радном месту 

судијског сарадника где је поступала у извршној, парничној и кривичној материји. Од 1. 

јануара 2010. године до 31. децембра 2013. године, засновала је радни однос у Другом 

основном суду у Београду у звању виши судијски сарадник-самостални саветник. Од 1. 

јануара 2014. године ради у Основном суду у Младеновцу на радном месту секретара 

суда. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Младеновцу 

и  Вишег суда у Београду, кандидат Мирјана Михајловић, испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Младеновцу.  Кандидат 

Мирјана Михајловић је полагала испит за основне судове и остварила је оцену  пет. 

 

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

Мирјана Михајловић, судијски помоћник Основног суда у Младеновцу, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Младеновцу. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Мирјану Михајловић, 

судијског помоћника Основног суда у Младеновцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Младеновцу. 

 

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

Основном суду у Обреновцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 је за Основни суд у Обреновцу оглашен избор за 

једно судијско место и већински предлог Комисије је Милош Петрашковић, судијски 

помоћник у Основном суду у Обреновцу. Милош Петрашковић је рођен 13. јануара 1986. 

године у Смедереву. Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у 

Београду 5. октобра 2009. године. Правосудни испит је положио 29. марта 2013. године. 

Након завршених студија у периоду од 2. јула 2012. године до 3. септембра 2012. године 

био је у радном односу у Сталној конференцији градова и општина –Савез градова и 

општина Србије. Приправнички стаж обавио је у Другом Основном суду у Београду у 

периоду од 1.новембра 2012. године до 28. марта 2013. године. Након положеног 

правосудног испита од 1.августа 2013. године распоређен је на радно место судијског 

помоћника у звању саветник у Другом основном суду у Београду све до 1. априла 2014. 

године када је преузет у Основни суд у Обреновцу. Од 15. јануара 2016. године у истом 

суду стекао је звање виши судијски сарадник-самостални саветник.   За остварене 

резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”.    

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Обреновцу, Вишег суда у 

Београду, кандидат Милош Петрашковић испуњава све услове који су прописани Законом 

о судијама за избор судије Основног суда у Обреновцу. Кандидат Милош Петрашковић је 

полагао испит за основне судове и остварио је оцену  пет. 

Други предлог предлог члана Комисије Матије Радојичића је кандидат Милица 

Делибашић, судијски помоћник Основног суда у Обреновцу. Милица Делибашић рођена 

је 1983. године, правни факултет је завршила 2010. године  а 2013. године положила је 

правосудни испит. Сада ради као виши судијски сарадник, самостални саветник у 

Основном суду у Обреновцу. За остварене резултате рада у 2015, 2016 и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче“.  Кандидат Млица Делибашић је полагала испит 

за основне судове и остварила је оцену пет. 

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

Милош Петрашковић, судијски помоћник Основног суда у Обреновцу, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Обреновцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''' '''''''''''' је предложио Милоша 

Петрашковића, судијског помоћника Основног суда у Обреновцу, 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Обреновцу. 
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(ЗА:  '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' 

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

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

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

 

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

Основном суду у Панчеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 је за Основни суд у Панчеву оглашен избор за три 

судијска места, те да по Одлуци о броју судија у судовима у овом суду има пет слободних 

места, те да имајући у виду да је овај суд оптерећен већим обимом посла, а да има доста 

добрих кандидата, предлаже да се прошири избор кандидата за овај суд и предложи избор 

пет кандидата. Први предлог Комисије је  Кристина Николић, корисник почетне обуке  на 

Правосудној академији. Кристина Николић је рођена 17. марта 1988. године у Панчеву. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 21. јануара 

2012. године. Правосудни испит је положила 17. јуна 2014. године. Од 27. фебруара до 30. 

новембра 2012. године радила је као судијски приправник-волонтер у Привредном суду у 

Панчеву. Као судијски приправник радила је у Вишем суду у Панчеву у периоду од 1. 

децембра 2012. године до 30. јануара 2015. године. Након положеног правосудног испита, 

наставила је да ради као судијски приправник у истом суду. Корисник је почетне обуке на 

Правосудној академији од 1. фебруара 2015. године. Завршила је програм почетне обуке  и 

положила завршни испит 1. јула 2017. године, са оценом пет. Добила је позитивно 

мишљење директора Правосудне академије. 

Други предлог Комисије је Ченде Жељко, судијски помоћник у Основном суду у 

Панчеву. Ченде Жељко je рођен 9. јануара 1978. године у Панчеву. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 26. марта 2004. године. 

Правосудни испит је положио 30. јуна 2008. године. Након дипломирања приправнички 

стаж обавио је у Општинском суду у Ковачици у периоду од 25. априла 2006. године до 

29. јуна 2008. године. Након положеног правосудног испита од 30. јуна 2008. године до 24. 

априла 2009. године, наставио је да ради у Општинском суду у Ковачици на радном месту 

судијског приправника где је поступао у кривичној, парничној и ванпарничној материји. 

Од 1.октобра 2009. године до 7. марта 2010. године био је у радном односу у Пореској 

управи-Филијала Панчево на радном месту пореског инспектора за извршне поступке. Од 

8. марат 2010. године засновао је радни однос на неодређено време у Основном суду у 

Панчеву на радном месту судијског помоћника, а од 26. августа 2010. године, стекао је 

звање виши судијски сарадник-самостални саветник. За остварене резултате рада у 2015, 

2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице 

свих судија Основног суда у Панчеву, кандидат Ченде Жељко испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Панчеву. Кандидат Ченде 

Жељко је полагао испит за основне судове и остварио је оцену  пет. 
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         Трећи предлог Комисије је Радован Маринковић, корисник почетне обуке  на 

Правосудној академији. Радован Маринковић је рођен 23. фебруара 1985. године у 

Београду. Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 7. 

априла 2010. године. Правосудни испит је положио 20. децембра 2012. године. Од 19. маја 

до 13. септембра 2010. године, радио је судијски приправник-волонтер у Привредном суду 

у Панчеву. Након положеног правосудног испита, у периоду од 20. децембра 2012. године 

до 11. септембра 2013. године, радио је као судијски приправник у Основном суду у 

Панчеву. Од 23. децембра 2013. године до 30. јануара 2015. године, био је у радном 

односу у Вишем суду у Панчеву, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског 

сарадника.  Од 1. фебруара 2015. године је полазник почетне обуке на Правосудној 

академији. Програм почетне обуке завршио је 6. јула 2017. године са оценом пет. Добио је 

позитивно мишљење директора Правосудне академије. 

Четврти предлог Комисије је Јасна Бодрожић, судијски помоћник у Вишем суду у 

Панчеву, предлаже за избор судије за Основни суд у Панчеву.  Јасна Бодрожић је рођена 

31. децембра 1979. године у Панчеву. Основне студије завршила је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 15. марта 2004. године. Правосудни испит је положила 28. 

новембра 2006. године. Приправнички стаж у својству приправника-волонтера обавила је 

Окружном суду у Панчеву у периоду од 20. априла 2004. године до 4. маја 2005. године, 

када је у истом суду засновала радни однос као судијски приправник. Од 1. јула 2010. 

године засновла је радни однос у Вишем суду у Панчеву као судијски помоћник, а од јула 

2016. године на радном месту секретара и потпарола Вишег суда у Панчеву.  За остварене 

резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Панчеву и Апелационог суда у 

Београду, кандидат Јасна Бодрожић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Панчеву. Кандидат Јасна Бодрожић је полагала 

испит за основне судове и остварила је оцену  пет. 

Пети предлог Комисије је Маријана Мравик, судија Прекршајног суда у Београду. 

Маријана Мравик рођена је 5. новембра 1981. године у Панчеву. Дипломирала је на 

Правном факултету Универзитета у Београду 27. јуна 2007. године, а правосудни испит је 

положила 6. јула 2010. године. Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у 

Панчеву, прво као приправник-волонтер, а потом од 17. октобра 2007. године, као 

судијски приправник. Након положеног правосудног испита наставила је да ради у 

Основном суду у Панчеву, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског 

сарадника. За судију Прекршајног суда у Београду, изабрана је 25. јула 2013. године. За 

период од 23. јуна 2016. године до 23. фебруара 2018. године, њен рад вреднован је  

оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”. Од седнице свих судија 

Прекршајног суда у Београду и седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, 

добила позитивно мишљење за избор у Основни суд у Панчеву. 

   

Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију. 

 

Након добијене речи судија Саво Ђурђић је предложио  за избор судије за Основни 

суд у Панчеву кандидата Марину Брашован, као кандидат из Вишег суда у Панчеву, која 

има подршку тог суда. Марина Брашован је судијски помоћник Вишег суда у Панчеву. 

Она  је 1986. годиште. Правни факултет је завршила за период студирања од 4 године и 

три месеца, са просечном оценом студирања 8,81, а правосудни испит је положила 2012. 

године. Има једногласно позитивно мишљење суда из кога потиче. За остварене резултате  
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рада у 2016. и 2017 години оцењена је оценом „ нарочито се истиче“, док за 2015. годину 

није оцењена због породиљског боловања. 

 

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

Кристина Николић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Панчеву. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' предложио  Кристину Николић, 

корисника почетне обуке на правосудној академији Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Панчеву. 

 

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

Ченде, судијски помоћник Основног суда у Панчеву, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Панчеву. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' '''''''''''''' је предложио  Жељка Ченде, 

судијског помоћника Основног суда у Панчеву, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Панчеву. 

 

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

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

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

(ПРОТИВ: ''''''''' '''''''''''') 

 

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

Радован Маринковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Панчеву. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Радована Маринковића, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Панчеву. 

 

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

Бодрожић, судијски помоћник Вишег суда у Панчеву, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Панчеву. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио  Јасну Бодрожић, судијског 

помоћника Вишег суда у Панчеву, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за судију Основног суда у Панчеву. 

 

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

Маријана Мравик, судија Прекршајног суда у Београду изабере за судију Основног суда у 

Панчеву. 
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- Високи савет судства '''''''''''''' '''''''''''''' донео је  

 

О Д Л У К У  

        -о избору судије- 

 

Маријана Мравик, судија Прекршајног суда у Београду, бира се за судију Основног 

суда у Панчеву. 

 

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

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

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

 ( ПРОТИВ: ''''''''' '''''''''''') 

 

 

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

Основном суду у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 за Основни суд у Пожаревцу оглашен избор за 

једно судијско место. Предлог Комисије је Бранислав Кенда, судијски помоћник у Вишем 

суду у Пожаревцу. Бранислав Кенда je рођен 29. новембра 1972. године. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 27. октобра 1999. године. 

Правосудни испит је положио 30. септембрa 2002. године. Приправнички стаж обавио је у 

Општинском суду у Пожаревцу у периоду од 18. децембра 2000. године до 31. марта 2002. 

године. У периоду од 15. новембра 2002. године до 11. фебруара 2003. године радио је у 

Републичком геодетском заводу, у Служби за катастар непокретности у Пожаревцу. У 

Окружном суду у Пожаревцу 12. фебруара 2003. године засновао је радни однос на 

радном месту судијског помоћника, а потом је почев од 1. јануара 2010. године наставио 

 За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години рад у Вишем суду у Пожаревцу.

оцењен је оценом „нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда 

у Пожаревцу и Апелационог суда у Крагујевцу, Бранислав Кенда испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Пожаревцу. 

Кандидат Бранислав Кенда је полагао испит за основне судове и остварио је оцену пет. 

 

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

Бранислав Кенда, судијски помоћник Вишег суда у Пожаревцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Пожаревцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Бранислава Кенде, 

судијског помоћника Вишег суда у Пожаревцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Пожаревцу. 
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11. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основном суду у Руми, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  

од 23.02.2018. 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 је за Основни суд у Руми оглашен избор за једно 

судијско место. Предлог Комисије је Драгана Вукин, судијски помоћник Основног суда у 

Руми. Драгана Вукин је рођена  23. маја 1976. године у Београду. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2002. године. Правосудни 

испит је положила 25. новембра 2002. године.  Приправнички стаж обавила је у 

Општинском суду у Руми у периоду од 1. септембра 2000. године до 25. новембра 2002. 

године. Након положеног правосудног испита наставила је да ради у Општинском суд у 

Руми као судијски помоћник. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Основног 

суда у Руми и Вишег суда у Сремској Митровици, кандидат Драгана Вукин испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Руми. 

Кандидат Драгана Вукин је полагала испит за основне судове и остварила је оцену  пет. 

  

Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију.  

 

Након добијене речи судија Саво Ђурђић је навео да предлаже кандидата Загорку 

Антић, која има искуство из грађанске материје а што је и потребно том суду.   

 

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

Драгана Вукин, судијски помоћник Основног суда у Руми, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Руми. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' '''''''''''''' је предложио Драгану Вукин, 

судијског помоћника Основног суда у Руми, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Руми. 

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

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

'''''''''' 

(ПРОТИВ: '''''''' ''''''''''''') 

 

        

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

Основном суду у Старој Пазови, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 



24 

 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је већински предлог Комисије Дејан Чепрња, 

судијски помомоћник  Основног суда у Старој Пазови. Дејан Чепрња  је рођен 1976. 

године. Завршио је правни факултет за период студирања од четири године, са 

просечном оценом студирања 8,20. 2004. године положио је правосудни испит. Након 

положеног правосудног испита радио је у Општинском суду у Инђији, као судијски 

сарадник, а сада ради у Основном суду у Старој Пазови као виши судијски сарадник, 

самостални саветник. Добио је позитивно једногласно мишљење од суда из кога 

потиче као и из вишег суда. За остварене резултате рада у 2015, 2016 и 2017. години, 

оцењен је оценом „ нарочито се истиче“. Кандидат Дејан Чепрња је полагао испит за 

основне судове и на испиту је добио оцену пет. 

Судија Иван Јовичић је истакао да као председник Комисије има издвојен предлог 

а то је Рената Радановић Кудић, судијски помоћник у Основном суду у Старој Пазови. 

Рената Радановић Кудић je рођена 27. фебруара 1979. године у Карловцу. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 14. новембра 

2006. године. Правосудни испит је положила 29. јуна 2009. године. Приправнички 

стаж почела је да обавља у Општинском суду у Старој Пазови као приправник 

волонтер, почев од 31. јануара 2007. године до 14. априла 2008. године, када је у истом 

суду засновала радни однос на одређено време као приправник. Након положеног 

правосудног испита засновала је радни однос у Општинском суду у Старој Пазови на 

радном месту судијског помоћника, а потом је од 1. јануара 2010. године наставила са 

радом у Основном суду у Сремској Митровици, судска јединица у Старој Пазови све 

до 31. децембра 2013. године. Почев од 1. јануара 2014. године наставила је са радом 

као судијски помоћник у Основном суду у Старој Пазови. За остварене резултате рада 

у 2015. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док за 2016. годину 

није оцењена због породиљског одсуства. Према мишљењу седнице свих судија 

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

суда у Новом Саду, Рената Радановић Кудић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Старој Пазови. Кандидат Рената 

Радановић Кудић је полагала испит за основне судове и остварила је оцену  пет. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију. 

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је навео да подржава предлог 

председника Комисије, који је предложио кандидата Ренату Радановић Кудић. Истакао је 

да је она радила у свим материјама за разлику од другог кандидата Дејана Чепрње који је 

само радио кривичну материју.  

 

 Након добијене речи Петар Петровић је истакао да подржава предлог председника 

Комисије да Рената Радановић Кудић буде предложена за избор за судију Основног суда у 

Старој Пазови. 

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је навела да поштује 

мишљење колега, али с обзиром да је Комисија та која је и видела кандидате, те с обзиром 

на то да је просек студирања ова два кандидата неупоредив, јер је Дејан Чепрња завршио 

правни факултет за четири године са просечном оценом студирања 8,20, док је Рената 

правни факултет завршила са просечном оценом 6,81 за период студирања од 8 године. 

Чепрња Дејан је и старији три године, тако да је по свим параметрима бољи од кандидата 

Ренате Радановић Кудић. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Дејан 

Чепрња, судијски помоћник Основног суда у Старој Пазови, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Старој Пазови. 

  

 

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

постојала већина гласова свих чланова Савета. 

 

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

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

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

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

  

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

Радановић Кудић, судијски помоћник Основног суда у Старој Пазови, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Старој Пазови. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' ''''''''''''''  је предложио Ренату Радановић 

Кудић, судијског помоћника Основног суда у Старој Пазови, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Старој 

Пазови. 

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

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

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

 

 

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

Основном суду у Убу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 

23.02.2018. 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 за Основни суд у Убу оглашен избор за једно 

судијско место и пердлог Комисије је кандидат Милан Милићевић, судијски помоћник у 

Основном суду у Убу. Милан Милићевић је рођен 17. фебруара 1979. године. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. новембра 2005. 

године.  Правосудни испит је положио 25. маја 2010. године. У периоду од 3. децембра 

2007. године до 31. децембра 2009. године радио је као приправник у Општинском суду у 

Убу, а потом је од 1. јануара до 24. маја 2010. године наставио да ради као приправник у 

Основном суду у Ваљеву. Након положеног правосудног испита у истом суду наставио је 

да ради као приправник са положеним правосудним испитом до 31. августа 2010. године. 

Почев од 1. септембра 2010. године до 31. децембра 2013. године радио је као судијски 

помоћник у Основном суду у Ваљеву, а од 1. јануара 2014. године наставио је да ради као 

судијски помоћник у Основном суду у Убу где се сада налази као секретар суда. За 

остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се 
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истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Убу, Вишег суда у 

Ваљеву, Милан Милићевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основном суду у Убу. Кандидат Милан Милићевић је полагао испит за 

основне судове и остварио је оцену  пет. 

 

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

Милићевић, судијски помоћник Основног суда у Убу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Убу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Милана Милићевића, 

судијског помоћника Основног суда у Убу Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Убу. 

 

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

Прекршајном суду у Аранђеловцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Аранђеловцу оглашен 

избор за једно судијско место. Предлог Комисије је кандидат Оливера Ђорђевић, судијски 

помоћник у Основном суду у Аранђеловцу.  Оливера Ђорђевић је рођена 12. фебруара 

1976. године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у 

Београду 2003. године. Правосудни испит је положила 1. април 2008. године. Након 

завршених студија радила је као судијски приправник у Општинском суд у Аранђеловцу у 

период од 15. октобра 2004. године до 15. априла 2008 године. Након положеног 

правосудног испита од 1. марта 2010. године до 31. децембра 2013. године радила је у 

Основном суду у Крагујевцу као судијски сарадник. Од 1. јануара 2014. године ради у 

Основном суду у Аранђеловцу, на пословима секретара суда. За остварене резултате рада 

у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу 

седнице свих судија Основног суда у Аранђеловцу и Вишег суда у Крагујевцу, кандидат 

Оливера Ђорђевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Прекршајног суда у Аранђеловцу. Кандидат Оливера Ђорђевић је испит за 

прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

 

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

Оливера Ђорђевић, судијски помоћник Основног суда у Аранђеловцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Аранђеловцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Оливеру Ђорђевић, 

судијског помоћника Основног суда у Аранђеловцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Аранђеловцу. 
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15. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Прекршајном суду у Ваљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Ваљеву оглашен избор за 

два судијска места, али Комисија због повећаног обима посла у овом суду предлаже да се 

за избор предложе три кандидата, с обзиром на то да има четири упражњена места у том 

суду. Први предлог Комисије Слађана Пјевчевић, судијски помоћник у Прекршајном суду 

у Ваљеву. Слађана Пјевчевић је рођена 4. маја 1971. године. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Приштини 21. јуна 2006. године. Правосудни испит 

је положила 22. децембра 2006. године. По завршетку студија, започела је 15. октобра 

2006. године да волонтора у Окружном суду у Ваљеву, а затим је 5. јуна 2008. године 

засновала радни однос у Општинском јавном тужилаштву у Ваљеву, на радном месту 

тужилачког приправника. Споразумом о преузимању од 1. фебруара 2010. године, 

засновала је радни однос у Прекршајном суду у Ваљеву, на радном месту судијског 

помоћника, у звању судијског сарадника. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Прекршајног суда у Ваљеву и седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, 

кандидат Слађана Пјевчевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Прекршајног суда у Ваљеву. Кандидат Слађана Пјевчевић је полагала 

испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је Снежана Живановић, судијски помоћник у Основном 

суду у Ваљеву. Снежана Живановић je рођена 30. децембра 1978.године. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. децембра 2002. године. 

Правосудни испит је положила 30. новембра 2005. године. Од 1. јула 2003. године је 

засновала радни однос као судијски приправник у Општинском суду у Ваљеву. Након 

положеног правосудног испита засновала је радни однос 1. јануара 2006. године у 

Општинском суду у Ваљеву, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског 

сарадника. Звање вишег судијског сарадника је стекла 1. јануара 2008. године. За 

остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Ваљеву и седнице свих 

судија Вишег суда у Ваљеву, кандидат Снежана Живановић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Ваљеву. Кандидат 

Снежана Живановић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

Трећи предлог Комисије је Десанка Марковић, судијски помоћник у Прекршајном 

суду у Ваљеву. Десанка Марковић je рођена 16. јула 1980. године. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 10. септембра 2004. године. 

Правосудни испит је положила 25. децембра 2007. године. У периоду од 22. јуна 2005. 

године до 21. марта 2006. године радила је као волонтер-приправник у Окружном јавном 

тужилаштву у Ваљеву. Од 22. марта 2006. године до 30. септембра 2008. године, обавила 

је приправничку праксу у Општинском суду у Ваљеву. Од 1. априла 2010. године је у 
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радном односу у Прекршајном суду у Ваљеву, на радном месту судијског помоћника, у 

звању вишег судијског сарадника. За остварене резултате рада у 2015 и 2016. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче” док у 2017. години није оцењена због 

породиљског одсуства. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Ваљеву 

и седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, кандидат Десанка Марковић 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног 

суда у Ваљеву. Кандидат Десанка Марковић је полагала испит за прекршајне судове и 

остварила је оцену  пет. 

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

Слађана Пјевчевић, судијски помоћник Прекршајног суда у Ваљеву, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Ваљеву. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Слађану Пјевчевић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Ваљеву, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Ваљеву. 

 

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

Снежана Живановић, судијски помоћник Основног суда у Ваљеву, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Ваљеву. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Снежану Живановић, 

судијског помоћника Основног суда у Ваљеву, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Ваљеву. 

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

Десанка Марковић, судијски помоћник Прекршајног суда у Ваљеву, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Ваљеву. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Десанку Марковић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Ваљеву, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Ваљеву. 

 

 

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

Прекршајном суду у Врању, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Врању оглашен избор за 

три судијска места. Први предлог Комисије је кандидат Марија Јовановић, судијски 

помоћник у Прекршајном суду у Врању.  Марија Јовановић је рођена 29. августа 

1976.године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у 

Приштини 2004. године. Правосудни испит је положила 1. октобра 2010. године. Од 28. 
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фебруара 2005. године до 31. августа 2008. године радила је као судијски приправник у 

Општинском суду у Врању. Након положеног правосудног испита од 20. октобра 2010. 

године ради у Прекршајном суду у Врању као судијски помоћник, где је распоређена на 

пословима у судској управи. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Прекршајног суда у Врању, кандидат Марија Јовановић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Врању. Кандидат 

Марија Јовановић је полагала испит за прекршајне  судове и остварила је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је кандидат Предраг Стојиљковић, судијски помоћник у 

Вишем суду у Врању. Предраг Стојиљковић је рођен 26. септембра 1983. године. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 20. јануара 2010. године. 

Правосудни испит је положио 27. јуна 2014. године. Од 1. априла 2010. године до 2. 

априла 2012. године радио је као судијски приправник у Основном суду у Врању. Од 4. 

августа 2014. године до 19. јула 2015. године ради  у Вишем суду у Врању као судијски 

сарадник, а од 18. априла 2016. године стиче звање вишег судијског сарадника. За 

остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”, 

док у 2015. години није оцењен због рада на одређено време.  Према мишљењу седнице 

свих судија Вишег суда у Врању и Апелационог суда у Нишу кандидат Предраг 

Стојиљковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Прекршајног суда у Врању. Кандидат Предраг Стојиљковић је полагао испит за 

прекршајне  судове и остварио је оцену  пет. 

Трећи предлог Комисије је кандидат Небојша Спасић, дипломирани правник, 

начелник одсека за логистику у МУП РС, ПУ Врање. Небојша Спасић је рођен 25. 

новембра 1976. године. Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у 

Приштини 30. марта 2000. године. Правосудни испит је положио 3. децембра 2003. 

године. Након завршених студија радио је као тужилачки приправник у Општинском 

јавном тужилаштву у Врању у периоду од 2000. године до 2004. године. Након положеног 

правосудног испита од 1. децембра 2004. године засновао је радни однос у МУП-у РС, 

СУП Врање на радном месту руководилац радно-правних, стамбених и општих послова, 

од 15. јуна 2007. године распоређен је на место начелника Одељења логистике  ПУ Врање, 

а од 28. новембра 2015. године на радно место шефа Одсека за логистику ПУ Врање, 

Сектор за материјално-финансијске послове. Према мишљењу послодавца МУП РС, 

Сектор за материјално-финансијске послове, кандидат Небојша Спасић, испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије. Кандидат Небојша Спасић 

је полагао испит за прекршајне  судове и остварио је оцену  пет. 

        

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

Јовановић, судијски помоћник Прекршајног суда у Врању, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Врању. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Марију Јовановић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Врању, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Врању. 

 

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

Предраг Сојиљковић, судијски помоћник Вишег суда у Врању, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Врању. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Предрага Сојиљковића, 

судијског помоћника Вишег суда у Врању, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Прекршајног суда у Врању. 

 

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

Небојша Спасић, начелник одсека за логистику, МУП ПУ Врање, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Врању. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Небојшу Спасића, 

начелника Одсека за логистику Министарства Унутрашњих послова, 

Полицијске Управе Врање, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за судију Прекршајног суда у Врању. 

 

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

Прекршајном суду у Вршцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Вршцу оглашен избор за   

једно судијско место, али због повећаног обима посла у том суду Комисија предлаже да се 

предложе два кандидата. Први предлог Комисије је Николић Војислава, корисник почетне 

обуке на Правосудној академји. Николић Војислава је рођена1981. године. Правни 

факултет је завршила 2006. године  а правосудни испит је положила 2010. године. 

Приправничи стаж је стекла у Основном суду у Вршцу од 2007. до 2010.године, а након 

положеног правосудног испита наставила је да ради у том суду као судијски помоћник. 

Правосудну академију је уписала 2013. године, на којој је положила завршни испит са 

оценом пет. Добила је позитивно мишљење директора Правосудне академије. 

Драгана Маријан, дипломирани правник у „Fresenius medical care Srbija“ д.о.о. из 

Вршца. 

Драгана Маријан је рођена 28. јануара 1986. године. Основне студије завршила је на 

Правном факултету Универзитета у Новом Саду 25. марта 2010. године. Правосудни 

испит је положила 27. јуна 2013. године. У периоду од 26. априла 2010. године до 1. 

августа 2011. године радила је као приправник волонтер у Основном суду у Вршцу, а 

потом је приправнички стаж наставила да обавља у Прекршајном суду у Вршцу у периоду 

од 26. марта 2012. године до 31. децембра 2013. године. У Основном суду у Вршцу је 

радила у периоду од 10. априла до 20. јуна 2014. године. У „Fresenius medical care Srbija“ 

д.о.о. из Вршца засновала је радни однос 23. јуна 2014. године.Након раписаног огласа за 

избор судија у овом суду поново је засновала радни однос у Прекршајном суду у Вршцу. 

Према мишљењу послодавца о стручности, оспособљености и достојности кандидата 

Драгане Маријан, иста је испуњава све напред наведене услове. Кандидат Драгана 

Маријан је полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета је поводом ове тачке дневног реда отворо 

дискусију.  

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је истакао да предлаже уместо кандидата 

Војиславе Николић кандидата  Светлану Марковић, која има одличне резултате. 

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

Војислава Николић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Вршцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''' '''''''''''''' је предложио Војиславу Николић, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Вршцу. 

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

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

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

(ПРОТИВ: '''''''' '''''''''''''''' 

 

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

Драгана Маријан самостални стручни сарадник  Fresenius Medical Care, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Вршцу. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Драгану Маријан, 

самосталног стручног сарадника  Fresenius Medical Care, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у 

Вршцу. 

 

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

Прекршајном суду у Горњем Милановцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Горњем Милановцу 

оглашен избор за једно судијско место. Предлог Комисије је кандидат Милош Банашевић, 

судијски помоћник у Прекршајном суду у Горњем Милановцу. Милош Банашевић je 

рођен 19. августа 1985. године. Основне студије завршио је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 15. марта 2010. године. Правосудни испит је положио 30. 

септембра 2013. године.  

У периоду од 16. марта 2011. године до 16. марта 2014. године радио је као приправник у 

Прекршајном суду у Горњем Милановцу. Након обављеног приправничког стажа, 

примљен је у радни однос на радно место судијског помоћника, у звању судијског 

сарадника. За остварене резултате у 2016. и 2017. години оцењен је оценом „ нарочито се 
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истиче“, док за 2015. годину није оцењен због рада на одређено време. Према мишљењу 

седнице свих судија Прекршајног суда у Горњем Милановцу, кандидат Милош Банашевић 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног 

суда у Горњем Милановцу. Кандидат Милош Банашевић је полагао испит за прекршајне 

судове и остварио је оцену  пет. 

 

 

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

Милош Банашевић, судијски помоћник Прекршајног суда у Горњем Милановцу, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у 

Горњем Милановцу. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Милоша Банашевића, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у 

Горњем Милановцу. 

 

 

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

Прекршајном суду у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. 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 оглас за Прекршајни суд у Зрењанину оглашен 

за једно судијско место, али како је обим посла повећан у овом суду након расписивања 

огласа, те како има још упражњених места у овом суду према Одлуци о броју судија у 

судовима, Комисија предлаже да се за овај суд предложе два кандидата. Први предлог 

Комисије је   кандидат је Мирјана Салатић, судијски помоћник у Прекршајном 

апелационом суду. Мирјана Салатић је рођена 13. новембра 1980. године у Суботици. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 9. 

фебруара 2006. године. Правосудни испит је положила 7. јула 2010. године.  Након 

завршених студија радила је као адвокатски приправник од 1. јуна 2007. године до 31. 

марта 2009. године. Након положеног правосудног испита од 22. марта 2011. године 

засновала је радни однос у Прекршајном апелационом суду на радном месту судијског 

сарадника где и данас ради. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Прекршајног апелационог суда, кандидат Мирјана Салатић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Зрењанину. Кандидат 

Мирјана Салатић је полагала испит за прекршајне  судове и остварила је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је Светлана Марковић, корисник почетне обуке на 

Правосудној академији. Светлана Марковић је рођена 25. марта 1982. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 5. септембра 2006.  

године, као и мастер студије-општи смер 2008. године.  Правосудни испит је положила 25. 

априла 2012. године. Након дипломирања радила је као приправник-волонтер у 
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Општинском суду у Вршцу у периоду од 2006. до 2007. године и у Општинском суду у 

Новом Саду у периоду од 2007. до 2009. године. Након положеног правосудног испита, 

уписала је Правосудну академију 1. децембра 2012. године, где је положила завршни 

испит у јулу 2015. године. По завршетку почетне обуке, положила је завршни испит 1. јула 

2015. године, са завршном оценом пет. Добила је позитивно мишљење директора 

Правосудне академије. 

   

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

Светлана Марковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Зрењанину. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Светлану Марковић, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Зрењанину. 

 

 

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

Мирјана Салатић, судијски помоћник Прекршајног апелационог суда, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Зрењанину. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Мирјану Салатић, 

судијског помоћника Прекршајног апелационог суда, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Зрењанину. 

 

 

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

Прекршајном суду у Јагодини, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Јагодини оглашен избор за 

два судијска места.  Први предлог Комисије кандидат Данијела Трифуновић, судијски 

помоћник у Основном суду у Параћину. Данијела Трифуновић је рођена 16. децембра  

1980. године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у 

Београду 9. фебруара 2010. године. Правосудни испит је положила 28. фебруара 2013. 

године. У Основном суду у Параћину започела је радно искуство  као волонтер, а од 16. 

јула 2010. године, као приправник засновала је радни однос у Основном суду у Параћину. 

Од 10. маја 2013. године је о судијски помоћник у том суду. За остварене резултате рада у  

2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче” док за 2015. годину није 

оцењена због радног односа на одређено време. 
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Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Параћину  и седнице свих судија 

Вишег суда у Јагодина као  и седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу , 

кандидат Данијела Трифуновић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Прекршајног суда у Јагодини. Кандидат Данијела Трифуновић је 

полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је Маја Дубравац, судијски помоћник у Вишем суду у 

Јагодини. Маја Дубравац је рођена 14. маја 1983. године. Основне студије завршила је на 

Правном факултету Универзитета у Београду 9. фебруара 2010. године. Правосудни испит 

је положила 28. децембра 2012. године. Након завршених студија радила је у Општинском 

јавном правобранилаштву Општине Свилајнац у периоду од 1. априла 2010. године до 31. 

марта 2013. године. Од 2. септембра 2013. године засновала је радни однос у Вишем суду 

у Јагодини где и данас ради као судијски сарадник. За остварене резултате рада у 2017. 

години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док у 2015. и 2016. години није оцењена 

због рада на одређено време. Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у 

Јагодини, кандидат Маја Дубравац испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Прекршајног суда у Јагодини. Кандидат Маја Дубравац  је 

полагала испит за прекршајне  судове и остварила је оцену  пет. 

        

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

Данијела Трифуновић, судијски помоћник Основног суда у Параћину, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Јагодини. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Данијелу Трифуновић, 

судијског помоћника Основног суда у Параћину, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Јагодини. 

 

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

Дубравац, судијски помоћник у Вишем суду у Јагодини, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Јагодини. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Мају Дубравац, судијског 

помоћника Вишег суда у Јагодини, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за судију Прекршајног суда у Јагодини. 

 

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

Прекршајном суду у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Крагујевцу оглашен избор за 

једно судијско место. Комисија предлаже да се за овај суд скуштини предложе два 
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кандидата за избор за судију Прекршајног суда у Крагујевцу. Први предлог комисије је 

Соња Недељковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Крагујевцу. Соња 

Недељковић је рођена 23. јануара 1963. године. Основне студије завршила је на Правном 

факултету Универзитета у Крагујевцу 31. јануара 1989. године. Правосудни испит је 

положила 2. децембра 1994. године. После завршеног факултета, приправнички стаж је 

обавила у Општинском суду у Крагујевцу, у периоду од 1. октобра 1992. године до 5. 

децембра 1994. године. Након положеног правосудног испита, засновала је радни однос на 

одређено време у Економској школи у Крагујевцу као професор групе предмета, у 

периоду од 1. септембра 1996. године до 17. фебруара 1998. године, када је засновала 

радни однос у Општинском органу за прекршаје у Крагујевцу као стручни сарадник. Сада 

ради на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника у Прекршајном 

суду у Крагујевцу.  За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у 

Крагујевцу, кандидат Соња Недељковић испуњава све услове који су прописани Законом 

о судијама за избор судије Прекршајног суда у Крагујевцу. Кандидат Соња Недељковић је 

полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је Анита Ћатовић Благојевић, корисник почетне обуке на 

Правосудној академији. Анита Ћатовић Благојевић је рођена 1985. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 29. априла 2011.  

године. Правосудни испит је положила 27. новембра 2014. године. Приправнички стаж 

обавила је у Основном суду у Крагујевцу у периоду од 4. маја 2011. до полагања 

правосудног испита 27. новембра 2014. године, те је у период од 20. децембра 2014. 

године до 20. децембра 2015. године радила у адвокатској канцеларији. Уписала је 

Правосудну академију 1. фебруара 2016. године. Кандидат Анита Ћатовић Благојевић је 

полагала испит за прекршајне  судове и остварила је оцену  пет, имајући у виду да у 

моменту подношења пријаве  на оглас није положила завршни испит на Правосудној 

академији. Добила је позитивно мишљење директора Правосудне академије. 

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

Недељковић, судијски помоћник Прекршајног суда у Крагујевцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Крагујевцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' предложио Соњу Недељковић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Крагујевцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Крагујевцу. 

 

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

Ћатовић Благојевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Крагујевцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Аниту Ћатовић 

Благојевић, корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у 

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

Прекршајном суду у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Краљеву оглашен оглас за 

два судијска места. Први предлог Комисије је Снежана Тодоровић, тужилачки помоћник 

Основног јавног тужилаштва у Краљеву. Снежана Тодоровић је рођена 1970. године. 

Правни факултет је завршила за период студирања од пет година, а правосудни испит је 

положила 1999. године. Од 1995. године је била приправник, а затим стручни сарадник у 

Републичком геодетском заводу, Служба за непокретности. Од 2000. до 2009. године била 

је судија  у Општинском органу за прекршаје. Од 2011. до 2016. године радила је као 

судијски помоћник у Основном суду у Краљеву, а затим од 2016. године радила је као 

тужилачки помоћник у Основном јавном тужилаштву у Краљеву. Добила је позитивно 

мишљење Основног јавног тужилаштва у Краљеву. За период рад у 2015, 2016. и 2017. 

години, њен рад је вреднован оценом „ нарочито се истиче“. Кандидат Снежана 

Тодоровић је полагала испит за прекршајне судове и добила оцену пет. 

Други предлог Комисије је Снежана Вукићевић, судијски помоћник у Прекршајном 

суду у Краљеву. Снежана Вукићевић је рођена 19. фебруара 1973. године. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 24. новембра 1999. године. 

Правосудни испит је положила 29. маја 2002. године. У периоду од 1. марта 2000. године 

до 1. марта 2002. године, радила је као судијски приправник у Општинском суду у 

Врњачкој Бањи. Од 4. новембра 2002. године до 31. десембра 2009. године, била је у 

радном односу у Општинском органу за прекршаје у Краљеву, на радном месту стручног 

сарадника. Од 1. јануара 2010. године је судијски помоћник у Прекршајном суду у 

Краљеву. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Kраљеву 

и седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, кандидат Снежана Вукићевић 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног 

суда у Краљеву. Кандидат Снежана Вукићевић је полагала испит за прекршајне судове и 

остварила је оцену  пет. 

 

 

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

Снежана Тодоровић, тужилачки помоћник Основног јавног тужилаштва у Краљеву, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у 

Краљеву. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Снежану Тодоровић, 

тужилачког помоћника Основног јавног тужилаштва у Краљеву, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у 

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

Снежане Вукићевић, судијски помоћник Прекршајног суда у Краљеву, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Краљеву. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Снежану Вукићевић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Краљеву, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Краљеву. 

 

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

Прекршајном суду у Крушевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Крушевцу оглашен избор 

за два судијска места. Први предлог Комисије је Слађана Антић, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Крушевцу. Слађана Антић je рођена 13. јуна 1970. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 10. новембра 1999. 

године. Правосудни испит је положила 23. априла 2003. године. Приправнички стаж је 

обавила у Општинском суду у Крушевцу у периоду од 1999. године до 2001. године, а 

затим још годину дана у Општинском органу за прекршаје у Крушевцу. Након положеног 

правосудног испита, од 1. јула 2003. године је обављала послове стручног сарадника у 

Општинском органу за прекршаје у Крушевцу. Од 1. јануара 2010. године је судијски 

помоћник у Прекршајном суду у Крушевцу. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 

2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих 

судија Прекршајног суда у Крушевцу и седнице свих судија Прекршајног апелационог 

суда, кандидат Слађана Антић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Прекршајног суда у Крушевцу.Кандидат Слађана Антић је полагала испит 

за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је Маја Милосављевић Ђурђевић, судијски помоћник у Вишем 

суду у Крушевцу. Маја Милосављевић Ђурђевић је рођена 13. априла 1987. године. 

Основне  

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 29. августа 2011. 

године. Правосудни испит је положила 25. децембра 2015. године. Након завршеног 

Правног факултета, у периоду од 20. јануара 2012. године до 4. фебруара 2013. године 

радила је као адвокатски приправник. На Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 

засновала је радни однос на радном месту сарадник у настави за ужу научну област 

Историја државе и права, где је радила до 13. јануара 2014. године. Приправнички стаж 

наставила је у Основном суду у Крушевцу од 7. априла 2015. године, с тим да је након 

положеног правосудног испита наставила са радом у истом суду као приправник са 

положеним правосудним испитом до 4. јула 2016. године. У Вишем суду у Крушевцу 

засновала је радни однос на радном месту судијског помоћника 5. јула 2016. године. За 

остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче” а 

за 2015. годину је неоцењена због рада на одређено време. Према мишљењу седнице свих 

судија Вишег суда у Крушевцу и Апелационог суда у Крагујевцу, Маја Милосављевић 
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Ђурђевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Прекршајном суду у Крушевцу. Кандидат Маја Милосављевић Ђурђевић је полагала 

испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

 

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

Слађана Антић, судијски помоћник Прекршајног суда у Крушевцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Крушевцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Слађану Антић, судијског 

помоћника Прекршајног суда у Крушевцу, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Прекршајног суда у Крушевцу. 

 

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

Милосављевић Ђурђевић, судијски помоћник Вишег суда у Крушевцу, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Крушевцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Мају Милосављевић 

Ђурђевић, судијског помоћника Вишег суда у Крушевцу, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у 

Крушевцу. 

 

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

Прекршајном суду у Лазаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Лазаревцу оглашен избор 

за два судијска места. Први предлог Комисије је Јелена Павловић Шошкић, судијски 

помоћник у Прекршајном суду у Лазаревцу. Јелена Павловић Шошкић je рођена 14. јуна 

1978. године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у 

Београду 10. септембра 2002. године. Правосудни испит је положила 2. новембра 2005. 

године. Од 22. новембра 2002. године до 20. октобра 2003. године, била је судијски 

приправник у Општинском органу за прекршаје у Лазаревцу, а од 20. октобра 2003. године 

до 1. новембра 2005. године, судијски приправник у Општинском суду у Лазаревцу. У 

периоду од 23. јануара 2006. године до 14. јуна 2011. године била је наставник правне и 

административне групе предмета у Правно-пословној школи у Београду. Од 15. јуна је 

судијски помоћник у Прекршајном суду у Лазаревцу. За остварене резултате рада у 2015. 

и 2017. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. За 2016. годину није оцењена, 

будући да се налазила на породиљском одсуству. Према мишљењу седнице свих судија 

Прекршајног суда у Лазаревцу, кандидат Јелена Павловић Шошкић испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Лазаревцу. 
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Кандидат Јелена Павловић Шошкић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је 

оцену  пет. 

Други предлог Комисије је Светлана Букилић, судијски помоћник у Прекршајном 

апелационом суду. Светлана Букилић je рођена 1. октобра 1971. године. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 31. октобра 2002. године. 

Правосудни испит је положила 28. септембра 2005. године. Приправнички стаж је обавила 

у Трговинском суду у Београду у периоду од 2003. године до 2005. године. Након 

положеног правосудног испита засновала је радни однос у Привредном суду у Београду, 

на радном месту судијског помоћника, где је радила све до 25. децембра 2017. године, 

када је засновала радни однос у Прекршајном апелационом суду, где је распоређена на 

радно место судијског помоћника, у звању самосталног саветника. За остварене резултате 

рада у 2016. и 2017. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. За 2015. годину није 

оцењена, будући да се налазила на породиљском одсуству .Према мишљењу седнице свих 

судија Прекршајног апелационог суда, кандидат Светлана Букилић испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Лазаревцу. 

Кандидат Светлана Букилић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  

пет. 

 

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

Павловић Шошкић, судијски помоћник Прекршајног суда у Лазаревцу, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Лазаревцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Јелену Павловћ Шошкић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Лазаревцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Лазаревцу. 

 

 

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

Светлана Букилић, судијски помоћник Прекршајног апелационог суда, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Лазаревцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Светлану Букилић, 

судијског помоћника Прекршајног  апелационог суда Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Лазаревцу. 

 

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

Прекршајном суду у Лесковцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије, судији Ивану Јовичићу. 
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Судија Иван Јовичић је навео да је за Прекршајни суд у Лесковцу оглашен избор за 

два судијска места. Први предлог Комисије је Дејан Јањић, судијски помоћник у 

Прекршајном апелационом суду. Дејан Јањић  је рођен 9. новембра 1980. године. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Нишу 25. марта  2004. године. 

Правосудни испит је положио 30. јуна 2007. године. Приправнички стаж обавио је код 

адвоката у периоду од 28. маја 2004. године до 27. маја 2006. године. Од 14. јула 2011. 

године ради у Прекршајном апелационом суду, Одељење у Нишу, на пословима судијског 

помоћника. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог 

суда, кандидат Дејан Јањић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Прекршајног суда у Лесковцу. Кандидат Дејан Јањић је полагао испит за 

прекршајне  судове и остварио је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је  Милица Анђелковић Новаковић, судијски помоћник у 

Вишем суду у Лесковцу. Милица Анђелковић Новаковић  је рођена 11. децембра 1983. 

године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 5. 

септембра 2009. године. Правосудни испит је положила  27. децембра 2013. године. 

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Лебану у периоду од 17. новембра 

2009. године до 13. фебруара 2012. године, када је засновала радни однос у Вишем суду у 

Лесковцу где и данас ради као судијски сарадник. За остварене резултате рада у 2017. 

години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док у 2015. и 2016. години није оцењена 

због рада на одређено време.   Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у 

Лесковцу и Апелационог суда у Нишу, кандидат Милица Анђелковић Новаковић 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног 

суда у Лесковцу. Кандидат Милица Анђелковић Новаковић  је полагала испит за 

прекршајне  судове и остварила је оцену  пет. 

 

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

Јањић, судијски помоћник Прекршајног апелационог суда, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Лесковцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Дејана Јањића, судијског 

помоћника Прекршајног апелационог суда, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Лесковцу. 

 

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

Милица Анђелковић Новаковић, судијски помоћник Вишег суда у Лесковцу, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Лесковцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Милицу Анђелковић 

Новаковић, судијског помоћника Вишег суда у Лесковцу, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у 

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

Прекршајном суду у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Нишу оглашен избор за 

четири судијска места. Први предлог Комисије је кандидат Слађана Павић, судијски 

помоћник у Прекршајном суду у Нишу. Слађана Павић је рођена 13. августа 1963. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 22. априла 

1988. године. Правосудни испит је положила 31. марта 1997. године. Приправнички стаж 

обавила је у периоду од 1. децембра 1994. године до 1. децембра 1996. године у Окружном 

суду у Нишу. У Прекршајном суду у Нишу засновала је радни однос на радном месту 

судијског помоћника почев од 23. априла 2014. године у коме и сада ради као виши 

судијски сарадник, самостални саветник. За последње три године није вреднован њен рад 

јер је запослена у том суду на одређено време. Према мишљењу седнице свих судија 

Прекршајног суда у Нишу, Слађана Павић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије  у Прекршајном суду у Нишу. Кандидат Слађана 

Павић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је кандидат Бојана Дујаковић, судијски помоћник у 

Прекршајном апелационом суду. Бојана Дујаковић је рођена 20. фебруара 1979. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 7. септембра 

2004. године. Правосудни испит је положила 5. јула 2007. године. Приправнички стаж 

обавила је у периоду од 1. фебруара 2005. године до 4. јула 2007. године, у адвокатској 

канцеларији. У Вишем прекршајном суду, Одељење у Нишу засновала је радни однос 9. 

јула 2011. године на радном месту судијског помоћника, где је радила до 31. децембра 

2013. године. Почев од 1. јануара 2014. године наставила је са радом у Прекршајном 

апелационом суду, на радном месту судијског помоћника. За остварене резултате рада у 

2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу 

седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, Бојана Дујаковић испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у Прекршајном суду у 

Нишу. Кандидат Бојана Дујаковић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је 

оцену  пет. 

Трећи предлог Комисије је кандидат Ивана Лазовић, судијски помоћник у 

Апелационом суду у Нишу. Ивана Лазовић је рођена 7. септембар 1981. године у Нишу. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 23. априла 

2005. године. Правосудни испит је положила 2. априла 2008. године. Радила је у 

Окружном суду у Нишу, као волонтер приправник од 1. јуна до 1 октобра 2005. године, а 

затим од 1. октобра 2005. године до 21. априла 2008. године као приправник у 

Општинском суду у Нишу. У Општинском суду у Нишу, на радном месту судијског 

помоћника радила је у периоду од 22. априла 2008. године до 1. децембра 2009. године. У 

Основном суду у Нишу као судијски помоћник радила је у периоду од 22. марта до 31. 

августа 2010. године. Почев од 1. септембра 2010. године ради  као судијски помоћник у 

Апелационом суду у Нишу. За остварене резултате рада у  2016. и 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. годину није оцењена због породиљског 

одсуства. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Нишу, Ивана Лазовић 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у 
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Прекршајном суду у Нишу. Кандидат Ивана Лазовић је полагала испит за прекршајне 

судове и остварила је оцену  пет. 

  Четврти предлог Комисије је кандидат Тијана Митровић, судијски помоћник у 

Апелационом суду у Нишу. Тијана Митровић је рођена 23. маја 1988. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 25. марта 2012. године. 

Правосудни испит је положила 25. децембра 2015. године. У периоду од 1. маја 2012. 

године до 30. априла 2013. године била је ангажована на пословима секретара школе у 

правној служби Економске школе у Куршумлији. Приправнички стаж обавила је у Вишем 

суду у Нишу у периоду од  31. марта 2014. године до 25. децембра 2015. године. Након 

положеног правосудног испита радила је на пословима судијског помоћника у Вишем 

суду у Нишу до 31. марта 2016. године. Од 1. априла 2016. године засновала је радни 

однос у Апелационом суду у Нишу, на радном месту судијског помоћника.  За остварене 

резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док за 

2015. годину је неоцењена с обзиром да није радила у суду. Према мишљењу седнице свих 

судија Апелационог суда у Нишу, Тијана Митровић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије у Прекршајном суду у Нишу. Кандидат 

Тијана Митровић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

 

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

Слађана Павић, судијски помоћник Прекршајног суда у Нишу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Нишу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Слађану Павић, судијског 

помоћника Прекршајног суда у Нишу, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Прекршајног суда у Нишу. 

 

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

Дујаковић, судијски помоћник Прекршајног апелационог суда, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Нишу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' '''' предложио  Бојану  Дујаковић, 

судијског помоћника Прекршајног апелационог, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Нишу. 

 

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

Лазовић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Нишу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Ивану Лазовић, судијског 

помоћника Апелационог суда у Нишу, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Прекршајног суда у Нишу. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Тијана 

Митровић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Нишу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео Одлуку о предлогу Тијане 

Митровић, судијског помоћника Апелационог суда у Нишу, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Нишу. 

 

 

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

Прекршајном суду у Новом Пазару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. 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 предлог Комисије  кандидат Петар Спасојевић, 

судијски помоћник у Основном суду у Новом Пазару. Петар Спасојевић је рођен 11. 

августа 1984. године. Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у 

Београду 8. септембра 2011. године. Правосудни испит је положио 25. фебруара 2014. 

године. Приправнички стаж, у својству волонтера, обавио је Основном јавном 

тужилаштву у Новом Пазару. Након положеног правосудног испита, почев од 5. јануара 

2015. године, засновао је радни однос у својству судијског помоћника у Основном суду у 

Новом Пазару. За остварене резултате рада у 2017. години оцењен је оценом „нарочито се 

истиче” док за 2015 и 2016. годину није оцењен јер је радио на одређено време. Према 

мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Пазару, Вишег суда у Новом 

Пазару и Апелационог суда у Крагујевцу, Петар Спасојевић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије у Прекршајном суду у Новом Пазару. 

Кандидат Петар Спасојевић је полагао испит за прекршајне судове и остварио је оцену  

пет. 

 

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

Спасојевић, судијски помоћник Основног суда у Новом Пазару, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Новом Пазару. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Петра Спасојевића, 

судијског помоћника Основног суда у Новом Пазару, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Новом Пазару. 

 

 

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

Прекршајном суду у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је 

реч председнику Комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је оглас за Прекршајни суд у Пожаревцу оглашен 

за једно судијско место. Предлог Комисије је Милица Минић, судијски помоћник у Првом 

основном суду у Београду. Милица Минић је рођена 26. фебруара 1986. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 19. новембра 2010. 

године. Правосудни испит је положила 27. децембра 2013. године. Приправнички стаж 

обавила је у периоду од 14. фебруара 2011. године до 14. фебруара 2013. године у Првом 

основном суду у Београду, а након положеног правосудног испита наставила да ради у 

истом суду као судијски помоћник. За остварене резултате рада у 2015., 2016 и 2017. 

години оцењена је оценом „ нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија 

Првог основног суда у Београду и Вишег суда у Београду, Милица Минић испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у Прекршајном суду у 

Пожаревцу. Кандидат Милица Минић је полагала испит за прекршајне судове и остварила 

је оцену  пет. 

 

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

Милица Минић, судијски помоћник Првог основног суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Пожаревцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Милицу Минић, судијског 

помоћника Првог основног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Пожаревцу. 

 

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

Прекршајном суду у Пожеги, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 оглас за Прекршајни суд у Пожеги оглашен за 

два судијска места. Први предлог Комисије је кандидат Душица Гавриловић, судијски 

помоћник у Прекршајном суду у Пожеги. Душица Гавриловић je рођена 10. новембра 

1978. године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у 

Београду 5. септембра 2006. године. Правосудни испит је положила 23. септембра 2009. 

године. Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Бајиној Башти у периоду од 

1. новембра 2006. године до 31. октобра 2008. године. Од 1. јануара 2012. године 

запослена је у Прекршајном суду у Пожеги, на радном месту судијског помоћника, у 

звању вишег судијског сарадника. За остварене резултате рада у 2015. и 2016. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”. За 2017. годину није оцењена, пошто са налазила 

на породиљском одсуству. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у 

Пожеги, кандидат Душица Гавриловић испуњава све услове који су прописани Законом о 
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судијама за избор судије Прекршајног суда у Пожеги. Кандидат Душица Гавриловић је 

полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је кандидат Гордана Милојевић, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Пожеги. Гордана Милојевић je рођена 4. августа 1968. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. 

новембра 1993. године. Правосудни испит је положила 6. јула 2007. године. Од 1. априла 

1994. године до 9. јуна 2008. године радила је прво као референт правних послова, а затим 

као директор општих послова у АД „Напредак” Пожега. Од 1. јануара 2012. године ради 

као судијски помоћник у Прекршајном суду у Пожеги. За остварене резултате рада у 2015, 

2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице 

свих судија Прекршајног суда у Пожеги, кандидат Гордана Милојевић испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Пожеги. 

Кандидат Гордана Милојевић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  

пет. 

 

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

Душица Гавриловић, судијски помоћник Прекршајног суда у Пожеги, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Пожеги. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Душицу Гавриловић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Пожеги, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Пожеги. 

 

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

Гордана Милојевић, судијски помоћник Прекршајног суда у Пожеги, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Пожеги. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Гордану Милојевић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Пожеги, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Пожеги. 

 

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

Прекршајном суду у Пријепољу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Пријепољу оглашен избор 

за два судијска места. Први предлог Комисије је кандидат Снежана Радомировић, 

судијски помоћник у Прекршајном суду у Пријепољу. Снежана Радомировић je рођена 28. 

децембра 1965. године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета 

у Крагујевцу 27. септембра 1991. године. Правосудни испит је положила 1. јула 1997. 

године. 
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Након завршеног факултета запослила се 25. маја 1993. године у Општинској управи 

Прибој, на пословима правне струке, које је обављала до преласка у Општински орган за 

прекршаје у Прибоју, где је радила као судија за прекршаје и то до 31. децембра 2009. 

година, када је засновала радни однос у Прекршајном суду у Пријепољу, на радном месту 

судијског помоћника, у звању вишег судијског сарадника. За остварене резултате рада у 

2015. и 2016. години оцењена је оценом „истиче се”, а за 2017. годину оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у 

Пријепољу, кандидат Снежана Радомировић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Пријепољу. Кандидат Снежана 

Радомировић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је кандидат Гордана Буквић, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Пријепољу. Гордана Буквић је рођена 9. јула 1966. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Подгорици 23. октобра 1991. 

године. Правосудни испит је положила 27. фебруара 2001. године. Почев од 1. августа 

1997. године засновала је радни однос као приправник у Општинском органу за прекршаје 

у Прибоју, где је радила до 26. фебруара 2001. године. Након положеног правосудног 

испита наставила је са радом у истом органу, а почев од 1. јануара 2010. године 

распоређена је на рад у Прекршајном суду у Пријепољу, Одељење у Прибоју на радном 

месту судијског помоћника. За остварене резултате рада у 2015. и 2016. оцењена је оценом 

„истиче се“, док је у 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према 

мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Пријепољу, Гордана Буквић испуњава 

све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у 

Пријепољу. Кандидат Гордана Буквић је полагала испит за прекршајне судове и остварила 

је оцену  пет. 

 

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

Снежана Радомировић, судијски помоћник Прекршајног суда у Пријепољу, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Пријепољу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Снежану Радомировић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Пријепољу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Пријепољу. 

 

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

Гордана Буквић, судијски помоћник Прекршајног суда у Пријепољу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Пријепољу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Гордану Буквић, судијског 

помоћника Прекршајног суда у Пријепољу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Пријепољу. 

 

 

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

Прекршајном суду у Прокупљу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је 

реч председнику Комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за Прекршајни суд у Прокупљу оглашен избор 

за једно судијско место. Предлог Комисије је кандидат Светлана Николић, судијски 

помоћник у Основном суду у Нишу. Светлана Николић је рођена 11. октобра  1982. 

године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу 26. маја 

2008. године. Правосудни испит је положила 29. јануара 2016. године. Приправнички стаж 

обавила је у Основном суду у Нишу, где је примљена као судијски приправник у радни 

однос на три године почев од маја 2012. године.  Послове судијског приправника 

обављала је до 24. априла 2016. године да би 20. маја 2016. године, засновала радни однос 

на одређено време на радном месту судијски помоћник у звању судијског сарадника у 

Основном суду у Нишу. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. годину није оцењена с обзиром да је обављала 

послове судијског приправника.   

Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Нишу  и седнице свих судија 

Вишег суда у Нишу, кандидат Светлана Николић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Прокупљу. Кандидат Светлана 

Николић је полагала испит за прекршајне  судове и остварила је оцену  пет. 

 

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

Снежана Николић, судијски помоћник Основног суда у Нишу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Прокупљу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Снежану Николић, 

судијског помоћника Основног суда у Нишу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Прокупљу. 

 

 

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

Прекршајном суду у Руми, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Руми оглашњн оглас за два 

судијска места. Први предлог Комисије је кандидат Маја Бакарић, корисник почетне 

обуке  на Правосудној академији.  Маја Бакарић је рођена је 19. фебруара 1985. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитету у Новом Саду 9. 

септембра 2009. године. Правосудни испит је положила 28. маја 2012. године. Након 

завршетка основних академских студија приправнички стаж у својству приправника 
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волонтера отпочела је у 2009. години у Окружном одн.  (од 1. јануара 2010. године) 

Вишем суду у Новом Саду. У Основном суду у Новом Саду, засновала је радни однос на 

радном месту судијског приправника почев од 25. јула 2011. године, где је након 

положеног правосудног испита наставила са радом као приправник са положеним 

правосудним испитом до 30. новембра 2012. године. Уписала је Правосудну академију 

дана 1. јула 2015. године успешно је положила завршни испит на Правосудној академији 

са завршном оценом пет. Добила је позитивно мишљење  директора Правосудне 

академије. 

Други предлог Комисије је Зоран Кнежевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у 

Руми. Зоран Кнежевић је рођен 17. новембра 1976. године. Основне студије завршио је на 

Правном факултету Универзитета у Новом Саду 6. септембар 2006. године. Правосудни 

испит је положио 28. септембра 2009. године. Приправнички стаж, у својству волонтера, 

обавио је Општинском суду у Руми у периоду од 9. октобра 2006. године до 4. маја 2009. 

године. У Прекршајном суду у Руми, на радном месту судијског помоћника, засновао је 

радни однос почев од 12. јула 2010. године. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 

2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих 

судија Прекршајног суда у Руми, Зоран Кнежевић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије у Прекршајном суду у Руми. Кандидат Зоран 

Кнежевић је полагао испит за прекршајне судове и остварио је оцену  пет. 

 

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

Бакарић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Руми. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Мају Бакарић, корисника 

почене обуке на Правосудној академији, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Прекршајног суда у Руми. 

 

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

Кнежевић, судијски помоћник Прекршајног суда у Руми, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Руми. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Зорана Кнежевића, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Руми, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Руми. 

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

Прекршајном суду у Сенти, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Сенти оглашен избор за 

два судијска места. Први предлог Комисије је Марта Орос Ваш, Општински 
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правобранилац Општине Кањижа. Марта Орос Ваш је рођена 7. децембра 1980. године. 

Основне студије завршила је на на Факултету државно-правних наука Универзитета 

„Етвеш Лоранд“ у Будимпешти, Република Мађарска. Решењем Научно-наставног већа 

Правног факултета Универзитета у Београду од 19. септембра 2005. године, 

нострификована јој је диплома стечена на наведеном факултету и изједначена са 

дипломом дипломираног правника стеченој у Републици Србији. Правосудни испит је 

положила 1. децембра 2008. године. Приправнички стаж обавила је у периоду од 2005. до 

2009. године у Општинском суду у Кањижи, где је наставила да ради као судијски 

сарадник до 31. децембра 2010. године. Почев од 1. јануара 2010. године распоређена је на 

рад као судијски помоћник у Основном суду у Суботици, Судска јединица у Кањижи. У 

Основном суду у Сенти радила је као судијски помоћник у периоду од 2014. до 15. марта 

2015. године. Функцију Општинског правобраниоца Општине Кањижа обавља од 16. 

марта 2015. године. Према мишљењу Општинског већа општине Кањижа о стручности, 

оспособљености и достојности кандидата Марта Орос Ваш, иста је испуњава све напред 

наведене услове.Кандидат Марта Орос Ваш је полагала испит за прекршајне судове и 

остварила је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је кандидат Станислава Матијевић, судијски помоћник у 

Прекршајном апелационом суду. Станислава Матијевић је рођена 20. децембра 1979. 

године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 

12. априла 2005. године. Правосудни испит је положила 1. јула 2008. године. 

Приправнички стаж обавила је у периоду од 6. маја 2005. године до 6. маја 2008. године у 

Општинском органу за прекршаје у Бечеју. Радни однос у Прекршајном апелационом 

суду, на радном месту судијског помоћника, засновала је 1. априла 2010. године. За 

остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, 

Станислава Матијевић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Прекршајном суду у Сенти. Кандидат Станислава Матијевић је полагала 

испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

 

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

Орос Ваш, општински правобранилац Општине Кањижа, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Сенти. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Марту Орос Ваш, 

општинског правобраниоца Општине Кањижа, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда Сенти. 

 

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

Станислава Матијевић, судијски помоћник Прекршајног апелационог суда, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Сенти. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Станиславу Матијевић, 

судијског помоћника Прекршајног апелационог суда, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Сенти. 



50 

 

 

 

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

Прекршајном суду у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео је да је за Прекршајни суд у Смедереву оглашен 

избор за једно судијско место, с тим да Комисија предлаже за овај суд два кандидата. 

Први предлог Комисије је кандидат Милијана Јовановић, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Смедерву. Милијана Јовановић је рођена 14. октобра 1977. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 21. 

децембра 2001. године. Правосудни испит је положила 31. марта 2008. године. 

Приправнички стаж започела је у Општинском органу за прекршаје у Жабарима 1. јануара 

2005. године,  а затим је 1. септембра 2005. године преузета у Општински орган за 

прекршаје у Великој Плани, где је радила до истека приправничког стажа. Почев од 19. 

јула 2010. године запослена је у Прекршајном суду у Смедереву, као секретар суда. За 

остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”.Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Смедереву и 

Прекршајног апелационог суда, Милијана Јовановић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије у Прекршајном суду у Смедереву. 

Кандидат Милијана Јовановић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је 

оцену  пет. 

Други предлог Комисије је Милена Митровић, судијски помоћник у Апелационом 

суду у Београду. Милена Митровић је рођена 10. децембра 1973. године. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 13. априла 1998. године. 

Правосудни испит је положила 9. маја 2002. године. Приправнички стаж обавила је у 

периоду од 1. фебруара 2000. године до 1. фебруара 2002. године у Петом општинском 

суду у Београду. Након положеног правосудног испита, наставља са радом у истом суду 

на радном месту судијског помоћника почев од 10. маја 2002. године до 31. децембра 

2009. године. У Апелационом суду у Београду засновала је радни однос, на радном месту 

судијског помоћника почев од 1. јануара 2010. године. За остварене резултате рада у 2015, 

2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице 

свих судија Апелационог суда у Београду и Опште седнице Врховног касационог суда, 

Милена Митровић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије у Прекршајном суду у Смедереву. Кандидат Милена Митровић је полагала испит за 

прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

 

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

Милијана Јовановић, судијски помоћник Прекршајног суда у Смедереву, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Смедереву. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Милијану Јовановић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Смедереву, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Смедереву. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Милене Митровић, судијски помоћник Апелационог суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Смедереву. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Милену Митровић, 

судијског помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Смедереву. 

 

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

Прекршајном суду у Сомбору, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Сомбору оглашен избор за 

једно судијско место. Предлог Комисије је кандидат Вања Јеж, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Сомбору. Јеж Вања је рођена 10. септембра 1974. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у  Новом Саду, 3. априла 2000. 

године. Правосудни испит је положила 29. јуна 2002. године. Приправнички стаж је 

обавила почев од 17. априла 2000. године у Општинском суду у Сомбору на радном месту 

судијског приправника. Почев од 1. јула 2002 године распоређена је на послове стручног 

сарадника, а дана 13. фебруара 2003. године изабрана је за судију Општинског органа за 

прекршаје у Сомбору. Одлуком од 13. јануара 2010. године престала јој је дужност судије 

за прекршаје од када је запослена на радном месту судијског помоћника у Прекршајном  

суду у Сомбору.   

За остварене резултате рада у 2015. години, 2016. години и 2017. години оцењена је 

оценом: „нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у 

Сомбору, кандидат Јеж Вања испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Прекршајног суда у Сомбору. Кандидат Јеж Вања  је положила испит за 

прекршајне судове и остварила је оцену пет.                                     

 

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

Јеж, судијски помоћник Прекршајног суда у Сомбору, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Сомбору. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Вању Јеж, судијског 

помоћника Прекршајног суда у Сомбору, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Прекршајног суда у Сомбору. 
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36. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Прекршајном суду у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је да је за Прекршајни суд у Суботици оглашен избор за једно 

судијско место. Предлог Комисије је кандидат Сенка Шуковић, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Суботици. Сенка Шуковић је рођена 23. октобра 1988. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2012. 

године. Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Новом Саду је завршила 

2013. године. Правосудни испит је положила 2015. године. Након завршеног факултета 

2013. године  била је судијски приправник волонтер у Основном суду у Суботици а радни 

однос је засновала у Прекршајном суду у Суботици 01. фебруара 2017. године на радном 

месту судијског помоћника.  За остварене резултате рада за 2017. годину оцењена је 

оценом „нарочито се истиче“, док за 2015. и 2016. годину није оцењена јер није у том 

периоду радила у том суду. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у 

Суботици, кандидат Сенка Шуковић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Прекршајног суда у Суботици. Кандидат Сенка Шуковић је 

полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

 

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

Шуковић, судијски помоћник Прекршајног суда у Суботици, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Суботици. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Сенку Шуковић, судијског 

помоћника Прекршајног суда у Суботици, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Прекршајног суда у Суботици. 

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

Прекршајном суду у Ужицу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Ужицу оглашен избор за 

једно судијско место. Предлог Комисије је Кандидат Душица Лечић, корисник почетне 

обуке  на Правосудној академији. Душица Лечић је рођена 27. децембра 1982.године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитету у Београду 2. фебруара 

2007. године. Правосудни испит је положила 5. јула 2010. године. Приправнички стаж од 

12. марта 2007. године до 12. марта 2009. године  обављала је у Општинском органу за 

прекршаје Косијерић, а од 13. марта 2009. године до 14. новембра 2009. године радила је 

као приправник волонтер у Општинском суду у Косијерићу. Рад на неодређено време 

започиње 25. марта 2011.године до 31. јануара 2016. године у Основном суду у Пожеги на 
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радном месту судијског помоћника. Од 1. фебурара 2016. године постаје полазник почетне 

обуке на Правосудној Академији. Кандидат Душица Лечић  је полагала испит за 

прекршајне  судове и остварила је оцену  пет, имајући у виду да у моменту подношења 

пријаве  на оглас није положила завршни испит на Правосудној академији. Добила је 

позитивно мишљење директора Правосудне академије. 

 

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

Душица Лечић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Ужицу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Душицу Лечић, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Прекршајног суда у Ужицу. 

 

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

Прекршајном суду у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 за Прекршајни суд у Чачку оглашен избор за 

једно судијско место. Предлог Комисије је кандидат Дражен Петковић, судијски 

помоћник у Прекршајном суду у Чачку. Дражен Петковић је рођена 09. јула  1979. године. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Приштини 13. 

септембра 2006. године. Правосудни испит је положио 31. јануара 2012. године. У јулу 

2007. године обављао је приправнички стаж у Прекршајном суду у Чачку, а од 14. 

септембра 2012. године, засновао је радни однос на неодређено време у Прекршајном суду 

у Чачку на радном месту судијског помоћника у звању судијског саветника. Од 3. 

фебруара 2016. године распоређен је на радном месту судијског помоћника у звању вишег 

судијског сарадника. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је 

оценом „нарочито се истиче”.  Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у 

Чачку  и седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, кандидат Дражен Петковић 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног 

суда у Чачку. 

Кандидат Дражен Петковић је полагао испит за прекршајне судове и остварио је оцену  

пет. 

 

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

Дражен Петковић, судијски помоћник Прекршајног суда у Чачку, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Чачку. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' предложио Дражена Петковића, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Чачку, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Чачку. 

 

 

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

Прекршајном суду у Београду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. године; 

 

 

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

реч председнику Комисије, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео је да је за Прекршајни суд у Београду оглашен избор 

за четрнаест судијских места, те да Комисија предлаже да се прошири избор кандидата за 

још три судијска места, с обзиром на то да је у овом суду повећан обим посла. Први 

предлог Комисије Високог савета судства је кандидат Сања Ђорђевић, судијски помоћник 

у Прекршајном суду у Београду. Сања Ђорђевић je рођена 1. марта 1971. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 22. фебруара 1994. 

године. Правосудни испит је положила 21. маја 2009. године. Приправнички стаж обавила 

је у адвокатској канцеларији у периоду од 1. фебруара 2006. године до 20. маја 2009. 

године. После положеног правосудног испита радила је као сарадник у адвокатској 

канцеларији до 28. фебруара 2010. године. У Прекршајном суду у Београду засновала је 

радни однос на радном месту судијског помоћника 1. марта 2010. године.   За остварене 

резултате рада у 2015. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док је за 

2016. годину неоцењена због боловања дужег од шест месеци. Према мишљењу седнице 

свих судија Прекршајног суда у Београду, Сања Ђорђевић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду. Кандидат 

Сања Ђорђевић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

 Други предлог Комисије је кандидат Наташа Миленковић, судијски помоћник у 

Прекршајном апелационом суду. Наташа Миленковић je рођена 12. јуна 1976. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 4. априла 

2001. године. Правосудни испит је положила 23. априла 2005. године. Засновала је радни 

однос на одређено време, на радном месту приправника,  код Градског судије за 

прекршаје Града Београда 1. августа 2002. године, а затим је након положеног 

правосудног испита у истом органу наставила са радом као приправник са положеним 

правосудним испитом до 11. септембра 2005. године. У периоду од 12. септембра 2005. 

године  до 31. децембра 2009. године радила је код Градског судије за прекршаје Града 

Београда на радном месту секретара. У Вишем прекршајном суду у Београду, на радном 

месту судијског помоћника радила је у периоду од 1. јануара до 31. јануара 2010. године, а 

затим је почев од 1. фебруара 2010. године до 31. децембра 2013. године била распоређена 

на рад на радном месту секретара суда. У Прекршајном апелационом суду засновала је 

радни однос на радном месту секретара суда почев од 1. јануара 2014. године. За 

остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, Наташа 

Миленковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Прекршајног суда у Београду. Кандидат Наташа Миленковић је полагала испит за 

прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 



55 

 

 

Трећи предлог Комисије је кандидат  Миодрага Богавац, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Београду. Миодрага Богавац је рођена 10. јула 1967. године.  Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 30. септембра 1996. 

године. Правосудни испит је положила 28. јануара 2004. године. У Органу за прекршаје у 

Младеновцу 13. априла 1998. године засновала је радни однос на одређено време, на 

радном месту приправника. У периоду од 20. јуна 2005. године до 19. јуна 2006. године 

радила је као судијски помоћник у Општинском суду у Младеновцу. У Прекршајном суду 

у Београду засновала је радни однос почев од 1. априла 2010. године. За остварене 

резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду и Прекршајног 

апелационог суда, Миодрага Богавац испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду. Кандидат Миодрага Богавац је 

полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

Четврти предлог Комисије је кандидат Данијела Бујић, дипломирани правник у 

Министарству унутрашњих послова Републике Србије у Управи саобраћајне полиције, 

Полицијске управе за град Београд у Одељењу за вођење прекршајног поступка. Данијела 

Бујић је рођена 3. априла 1970. године. Основне студије завршила је на Правном 

факултету Универзитета у Приштини 25. октобра 1993. године. Правосудни испит је 

положио 29. јануара 1996. године. Приправнички стаж обавила је у периоду од 1. 

новембра 1993. године до 29. јануара 1996. године у Општинском суду у Приштини. 

Након положеног правосудног испита обављала је послове судијског помоћника у 

Општинском суду у Приштини. За судију Општинског органа за прекршаје у Приштини 

изабрна је 15. септембра 1998. године, док је за судију Општинског суда у Приштини 

изабрана 1. децембра 1998. године. У Министарству унутрашњих послова, Полицијска 

управа Београд 16. марта 2006. године засновала је радни однос на пословима службеног 

лица за вођење прекршајних послова у оквиру МУП-а.  Добила је позитивно мишљење 

послодаваца. 

Пети предлог Комисије је кандидат Теа Поробић (девојачко Ђорђевић), корисник 

почетне обуке на Правосудној академији. Теа Поробић је рођена 14. јануара 1986. године у 

Чачку. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. 

марта 2009. године. Правосудни испит је положила 3. јула 2012. године. Правосудну 

академију је уписала 2012. године. По завршетку почетне обуке, положила је завршни 

испит 1. јула 2015. године, са завршном оценом пет. Добила је позитивно мишљење 

директора Правосудне академије. 

Шести предлог Комисије је кандидат Данка Илић Софронијевић, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Београду. Данка Илић Софронијевић је рођена 16. јула 1982. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 27. 

августа 2009. године. Правосудни испит је положила 28. марта 2014. године. 

Приправнички стаж обавила је у Прекршајном суду у Београду у периоду од 15. јануара 

2012. године до 14. јануара 2014. године. Почев од 1. септембра 2014. године засновала је 

радни однос на радном месту судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду. За 

остварене резултате рада у 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док је за 

2015. и 2016. годину неоцењена због рада на одређено време. Према мишљењу седнице 

свих судија Прекршајног суда у Београду, Данка Илић Софронијевић испуњава све услове 
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који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду. 

Кандидат Данка Илић Софронијевић је полагала испит за прекршајне судове и остварила 

је оцену  пет. 

Седми предлог Комисије је кандидат Виолета Пријовић, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Београду. Виолета Пријовић je рођена 23. децембра 1974. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 31. јануара 

2001. године. Правосудни испит је положила 26. децембра 2003. године. Приправнички 

стаж је обавила у Петом Општинском суду у Београду у периоду од 2. јула 2001. године 

до 2. јула 2003. године. Од 29. марта 2010. године засновала је радни однос у 

Прекршајном суду у Београду на радном месту судијског сарадника на одређено време, а 

од 21. јула 2011. године, стекла је звање вишег судијског сарадника-самосталног 

саветника на неодређено време.  За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Прекршајног суда у Београду, кандидат Виолета Пријовић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду. Кандидат 

Виолета Пријовић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

Осми предлог Комисије је кандидат Софија Чворовић, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Београду. Софија Чворовић je рођена 15. августа 1974. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 30. јануара 

2002. године. Правосудни испит је положила 2. новембра 2005. године. Засновала је радни 

однос на одређено време, на радном месту приправника,  код Градског судије за 

прекршаје Града Београда 1. августа 2002. године, а затим је након положеног 

правосудног испита у истом органу наставила са радом као приправник са положеним 

правосудним испитом до 2. фебруара 2006. године. У Прекршајном суду у Београду 

засновала је радни однос на радном месту судијског помоћника 22. фебруара 2010. године, 

а потом је у истом суду, почев од 2. октобра 2015. године, распоређена на радно место 

секретара суда. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у 

Београду и Прекршајног апелационог суда, Софија Чворовић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду. Кандидат 

Софија Чворовић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

Девети предлог Комисије је кандидат Милица Милић, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Београду. Милица Милић je рођена 24. априла 1981. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 6. априла 2005. 

године. Правосудни испит је положила 24. јуна 2009. године. Приправнички стаж обавила 

је у адвокатској канцеларији у периоду од 15. јануара 2006. године до 31. децембра 2008. 

године.  

У Прекршајном суду у Београду засновала је радни однос на радном месту судијског 

помоћника 8. марта 2010. године.   За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Прекршајног суда у Београду и Прекршајног апелационог суда, Милица Милић испуњава 

све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у 
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Београду. Кандидат Милица Милић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је 

оцену  пет. 

Десети предлог Комисије је кандидат Зоран Цвјетковић, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Београду. Зоран Цвјетковић je рођен 29. јула 1975. године. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 5. јуна 1998. године. 

Правосудни испит је положио 29. јуна 2002. године. У периоду од 26. октобра 1998. 

године до 26. октобра 2000. године у Трећем општинском суду у Београду је обавио 

приправнички стаж. Код Градског судје за прекршаје Града Београда засновао је радни 

однос на радном месту стручног сарадника 10. марта 2003. године, где је радио до 31. 

децембра 2009. године. У Прекршајном суду у Београду на радном месту судијског 

помоћника засновао је радни однос 22. фебруара 2010. године. За остварене резултате рада 

у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”.Према мишљењу 

седнице свих судија Прекршајног суда у Београду, Зоран Цвјетковић испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду. 

Кандидат Зоран Цвјетковић је полагао испит за прекршајне судове и остварио је оцену  

пет. 

Једанаести предлог Комисије је кандидат Братислав Терзић, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Београду. Братислав Терзић je рођен 28. августа 1986. године. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 24. јуна 2010. 

године. Правосудни испит је положио 30. јануара 2015. године. Приправнички стаж 

обавио је у Прекршајном суду у Београду у периоду од 15. јануара 2013. године до 15. 

јануара 2015. године. После положеног правосудног испита засновао је радни однос на 

радном месту судијског помоћника у Прекршајном суду у Београду почев од 19. фебруара 

2015. године. За остварене резултате рада у 2017. години оцењен је оценом „нарочито се 

истиче”, док је за 2015. и 2016. годину био неоцењен због рада на одређено време . Према 

мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду, Братислав Терзић испуњава 

све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у 

Београду. Кандидат Братислав Терзић је полагао испит за прекршајне судове и остварио је 

оцену  пет. 

Дванаести предлог Комисије је кандидат Мирјана Трикић, судијски помоћник у 

Прекршајном апелационом суду. Мирјана Трикић је рођена 2. маја 1976. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 12. октобра 2004. 

године. Правосудни испит је положила 4. јула 2008. године. Након завршених студија у 

периоду од 2004. године до 2005. године била је приправник-волонтер у Трећем 

општинском суду у Београду. Од 12. децембра 2005. године до 31. децембра 2009. године 

била је судијски помоћник код Градског судије за прекршаје града Београда. Од 22. 

фебруара 2010. године до 31. марта 2010. године засновала је радни однос у Прекршајном 

суду у Београду на радном месту судијски сарадник на одређено време. Од 1. априла 2010. 

године до 14. јула 2010. године била је у радном односу у Вишем прекршајном суду као 

судијски сарадник на одређено време. Од 15. јула 2010. године у Вишем прекршајном 

суду стекла је звање вишег судијског сарадника на одређено време, а од 15.марта 2011. 

године на неодређено време све до 31. децембра 2013. године. Од 1. јануара 2014. године 
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ради у Прекршајном апелационом суду у Београду као виши судијски сарадник у звању 

самостални саветник. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног 

апелационог суда, кандидат Мирјана Трикић, испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду.  Кандидат Мирјана 

Трикић је полагала испит за прекршајне  судове и остварила је оцену  пет. 

Тринаести предлог Комисије је кандидат Ирина Панов, корисник почетне обуке на 

Правосудној академији. Ирина Панов је рођена 6. маја 1980. године. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2006. године. Правосудни 

испит је положила 1. октобра 2010. године. Приправнички стаж обавила је код Градског 

судије за прекршаје града Београда од 15. марта 2007. године до полагања правосудног 

испита. Од 4. октобра 2010. године засновала је радни однос у Прекршајном суду у 

Београду на одређено време, на радном месту судијског помоћника у звању млађег 

саветника, а од 3. августа 2011. године на неодређено време.  Правосудну академију је 

уписала 1. фебруара 2016. године. По завршетку почетне обуке, положила је завршни 

испит 6. јула 2018. године, са коначном оценом 5. Како кандидат Ирина Панов у тренутку 

подношења пријаве на наведени оглас није имала положен завршни испит на Правосудној 

академији,  то је полагала испит за прекршајне  судове и остварила је оцену  пет.  Добила 

је позитивно мишљење директора Правосудне академије. 

Четрнаести предлог Комисије је кандидат Горица Стошић, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Београду. Горица Стошић je рођена 12. јуна 1980. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 26. јуна 2006. године. 

Правосудни испит је положила 26. јуна 2009. године. Приправнички стаж је обавила у 

Окружном суду у Београду у периоду од 15. новембра 2006. године до 15. новембра 2008. 

године. Од 3. августа 2011. године налази се у радном односу у Прекршајном суду у 

Београду на радном месту судијски сарадник на неодређено време. За остварене резултате 

рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према 

мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Београду и Прекршајног апелационог 

суда, кандидат Горица Стошић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду. Кандидат Горица Стошић је 

полагала испит за прекршајне судове и на испиту добила оцену пет. 

Петнаести предлог Комисије је кандидат Александра Маричић, корисник почетне 

обуке на Правосудној академији. Александра Маричић је рођена 20. октобра 1981. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. 

године. Правосудни испит је положила 27. јуна 2011. године. Након дипломирања радила 

је као адвокатски приправник у периоду од 2009. до 2011. године. Правосудну академију 

је уписала 1. новембра 2011. године, где је положила завршни испит 3. октобра 2014. 

године, са завршном оценом пет. Добила  је позитивно мишљење директора Правосудне 

академије. 

Шеснаести предлог Комисије је кандидат Кристина Шекарић, судијски помоћник у 

Вишем суду у Београду. Кристина Шекарић je рођена 22. октобра 1989. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду у јуну 2012. године. 
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Правосудни испит је положила 27. марта 2015. године. Приправнички стаж је обавила као 

адвокатски приправник у периоду од 13. септембра 2012. године до 27. априла 2014. 

године. Од 2. фебруара 2015. године до 23. фебруара 2015. године, приправнички стаж је 

наставила у својству судијског приправника-волонтера у првостепеном кривичном 

одељењу Вишег суда у Београду. Након положеног правосудног испита, од 4. априла 2015. 

године до 2. марта 2017. године засновала је радни однос у Вишем суду у Београду на 

радном месту судијски приправник на одређено време, а од 3. марта 2017. године стекла је 

звање судијског сарадника на неодређено време. За остварене резултате рада у 2017. 

години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. и 2016. годину није оцењена 

због радног односа на одређено време. Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у 

Београду, кандидат Кристина Шекарић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду. Кандидат Кристина Шекарић је  

полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

Седамнаести предлог Комисије је кандидат Сузана Плавшић, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Београду. Сузана Плавшић je рођена 21. децембра 1984. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 10. 

фебруара 2010. године. Правосудни испит је положила 3. јула 2012. године. Приправнички 

стаж је обавила у Привредном суду у Београду у периоду од 1. марта 2010. године до 1. 

марта 2012. године. Након положеног правосудног испита  од 8. априла 2013. године 

засновала је радни однос у Прекршјаном суду у Београду где и данас ради на радном 

месту судијског помоћника на одређено време. За остварене резултате рада у 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док за 2015. и 2016. годину није оцењена због 

радног односа на одређено време.  Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног 

суда у Београду, кандидат Сузана Плавшић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Београду. Кандидат Сузана 

Плавшић је полагала испит за прекршајне судове и остварила је оцену  пет. 

 

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

Ђорђевић, судијски помоћник Прекршајног суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Сању Ђорђевић, судијског 

помоћника Прекршајног суда у Београду, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

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

Наташа Миленковић, судијски помоћник Прекршајног апелационог суда, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Наташу Миленковић, 

судијског помоћника Прекршајног апелационог суда, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда Београду. 

 

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

Миодрага Боговац, судијски помоћник Прекршајног суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Миодрагу Боговац, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

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

Данијела Бујић, дипломирани правник, Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије, изабере за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео  

 

  О Д Л У К У  

-о избору судије – 

Данијела Бујић, дипломираног правника Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије,  бира се за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

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

Поробић (девојачко Ђорђевић), корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у 

Београду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Теу Поробић ( девојачко 

Ђорђевић), корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у 

Београду. 

 

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

Илић Софронијевић, судијски помоћник Прекршајног суда у Београду, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда Београду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Данку Илић 

Софронијевић, судијског помоћника Прекршајног суда у Београду, 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног 

суда у Београду. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Виолета Пријовић, судијски помоћник Прекршајног суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Виолету Пријовић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

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

Чворовић, судијски помоћник Прекршајног суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Софију Чворовић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

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

Милица Милић, судијски помоћник Прекршајног суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Милицу Милић, судијског 

помоћника Прекршајног суда у Београду, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

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

Цвејтковић, судијски помоћник Прекршајног суда у Београду , предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Зорана Цвјетковића, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

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

Братислав Терзић, судијски помоћник Прекршајног суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Братислава Терзића, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

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

Мирјана Трикић, судијски помоћник Прекршајног апелационог суда, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Мирјану Трикић, судијског 

помоћника Прекршајног апелационог суда, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

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

Панов, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Ирину Панов, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији , Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду.  

 

 

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

Стошић, судијски помоћник Прекршајног суда у Београду, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Горицу Стошић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

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

Александра Маричић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Александру Маричић, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији , Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Кристина Шекарић, судијски помоћник Вишег суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Кристину Шекарић, 

судијског помоћника Вишег суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

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

Плавшић, судијски помоћник Прекршајног суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Сузану Плавшић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Београду. 

 

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

Прекршајном суду у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. 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 Комисија за Прекршајни суд у Новом Саду 

предлаже за избор четири кандидата. Први предлог Комсије ја кандидат Новица Јелић, 

судијски помоћник у Прекршајном суду у Новом Саду. Новица Јелић je рођен 13. јула 

1979. године. Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом 

Саду 23. новембра 2005. године. Правосудни испит је положио 26. септембра 2008. 

године. Од 1. децембра 2005. године до 7. фебруара 2007. године радио је као приправник-

волонтер у Окружном јавном тужилаштву у Новом Саду, да би од  8. фебруара 2007. 

године до 8. фебруара 2010. године радио на радном месту судијског приправника у 

Окружном, односно Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду. Од 17. маја 2010. године 

ради у Прекршајном суду у Новом Саду, на радном месту судијског помоћника, у звању 

вишег судијског сарадника. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години, 

оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Прекршајног суда у Новом Саду, кандидат Новица Јелић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Прекршајног суда у Новом Саду.  Кандидат 

Новица Јелић је полагао испит за прекршајне судове и остварио је оцену  пет.  

 

Други предлог Комисије је кандидат Зоран Марић, судијски помоћник у 

Прекршајном апелационом суду. Зоран Марић je рођен 15. децембра 1972. године. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 16. марта 

2002. године. Правосудни испит је положио 1. априла 2005. године. Радио је као судијски 
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приправник у Општинском суду у Инђији. Након положеног правосудног испита, 

засновао је радни однос као стручни сарадник у Већу за прекршаје у Новом Саду. Од 1. 

јануара 2010. године до 31. децембра 2013. године, радио је као судијски помоћник у 

Вишем прекршајном суду у Београду, Одељење у Новом Саду. Од 1. јануара 2014. године 

ради у Прекршајном апелационом суду, Одељење у Новом Саду, као судијски помоћник, у 

звању саветника. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години, оцењен је 

оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног 

апелационог суда, кандидат Зоран Марић испуњава све услове који су прописани Законом 

о судијама за избор судије Прекршајног суда у Новом Саду. Кандидат Зоран Марић је 

године полагао испит за прекршајне судове и остварио је оцену  пет. 

Трећи предлог Комисије је кандидат Марко Менићанин, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Новом Саду. Марко Менићанин је рођен 16. јуна 1986. године. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 26. 

јануара 2009. године. Правосудни испит је положио 07. јула 2011. године. Почев од 25. 

маја 2009. године радио је као судијски приправник –волонтер у Општинском суду у 

Темерину, а од 01. јануара 2010. године у Основном суду у Новом Саду, Судска јединица 

у Темерину. Од 08.априла 2011. па до 06.јула 2011.радио је као приправник у  

Прекршајном суду у Новом Саду. Након положеног правосудног испита, наставио је да 

ради као судијски помоћник. За остварене резултате рада за 2016. и 2017. године оцењен је 

оценом „ нарочито се истиче“, док за 2015. годинуније оцењен јер је радио на одређено 

време. Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Новом Саду добио је 

позитивно мишљење, те испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије у Прекршајни суд у Новом Саду. Кандидат Марко Менићанин је положио 

испит за прекршајне судове и остварио оцену пет. 

Четврти предлог Комисије је кандидат Мирослав Ташин, судијски помоћник у 

Прекршајном апелационом суду. Мирослав Ташин је рођен 20. фебруара 1978. године. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду у новембру 

2003. године. Правосудни испит је положио у јулу 2007. године. Почев од 12. јануара 2004. 

године радио је као приправник волонтер у Окружном суду у Новом Саду све до 07. 

августа 2005. године. Од 08. августа 2005. године радио је у Већу за прекршаје у Новом 

Саду као судијски приправник све до 15. септембра 2008. године. Од 15. септембра радио 

је у Већу за прекршаје у Новом Саду као сарадник све до 31. децембра 2009. године. Од 

15. марта 2010. године радио је као саветник у Вишем прекршајном суду, Одељењу у 

Новом Саду, а од 15.јула 2010. године стекао је звање самосталног саветника у Вишем 

прекршајном суду, Одељењу у Новом Саду (који суд је 01.01.2014. године преименован у 

Прекршајни апелациони суд ). За остварене резултате рада за 2015., 2016. и 2017. годину 

оцењен је оценом „нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија 

Прекршајног апелационог суда, Одељење у Новом Саду, добио је позитивно мишљење, те 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије у Прекршајни 

суд у Новом Саду. Кандидат Мирослав Ташин је положио испит за прекршајне судове и 

остварио оцену пет. 

 

 

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

судијски помоћник Прекршајног апелационог суда, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 



65 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' предложио Зорана Марића, судијског 

помоћника Прекршајног апелационог суда, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

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

Новица Јелић, судијски помоћник Прекршајног суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Новицу Јелића, судијског 

помоћника Прекршајног суда у Новом Саду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Новом Саду. 

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

Мирослав Ташин, судијски помоћник Прекршајног апелационог суда, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' предложио Мирослава Ташина, 

судијског помоћника Прекршајног апелационог суда, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

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

Менићанин, судијски помоћник Прекршајног суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Марка Менићанина, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Новом Саду, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Новом 

Саду. 

 

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

Основном суду у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

14/18  од 23.02.2018. 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 Први предлог Комисије кандидат Милица Јанча, 

судијски помоћник у  Апелационом суду у Новом Саду. Милица Јанча је рођена 7. октобра 

1978. године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом 

Саду 2. октобра 2002. године. Правосудни испит је положила 1. априла 2005.године. Као 
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волонтер  радила је непосредно по дипломирању од 2002. године , а од 1. априла   2003. 

године засновала је радни однос у Општинском суду у Новом Саду као приправник. 

Након положеног правосудног испита 1. априла 2005. године наставила је са радом у 

грађанском одељењу Општинског суда у Новом Саду. Након истека 3 године 

приправничке праксе у априлу 2006. године примљена је у радни однос као судијскии  

сарадник на одређено време, а од 8. фебурара 2008. године у стални радни однос као 

судијски помоћник у звању судијског сарадника. Почев од јануара 2010. године наставила 

је са радом у Апелационом суду у Новом Саду на радном месту судијског помоћника са 

звањем вишег сарадника. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Милица Јанча испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом Саду. Кандидат 

Милица Јанча је полагала испит за основне судове и остварила је оцену  пет. 

Дриги предлог Комисије је кандидат Милијана Ташин, судијски помоћник Вишег 

суда у Новом Саду. Милијана Ташин  је рођена 23. фебруара 1979. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2003. године. 

Правосудни испит је положила 5. маја 2006. године. Од 2003. године до 2006. године 

радила је као приправник у Окружном суду у Новом саду и Општинском суду у Новом 

Саду.  Од 2006. године до 2008. године  радила је као судијски приправник у Окружном 

суду у Новом Саду на одређено време. Од 2010. године до 2014. године, ради у Вишем 

суду у Новом Саду. Од 2015. године је секретар Вишег суда у Новом Саду.  За остварене 

резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 

Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Новом Саду као и мишљења седнице 

свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Милијана Ташин испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом 

Саду. Кандидат Милијана Ташин је полагала испит за основне судове и остварила је оцену  

пет.  

Трећи предлог Комисије је кандидат Александра Херак, судијски помоћник у  

Апелационом суду у Новом Саду. Александра Херак је рођена 2. децембра 1975. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни 

испит је положила 5. јула 2004. године. Након завршеног факултета волонтерску и 

приправничку праксу обавила је у Окружном  суду у Новом Саду. Након положеног 

правосудног испита засновала је ради однос као судијски помоћник у Окружном суду у 

Новом Саду све до 22. децембра 2009. године а након тога у  Апелационм суду у Новом  

Саду као судијски помоћник а од 18. децембра 2015. године је секретар суда. За остварене 

резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 

Према  

мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Александра 

Херак испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Основног суда у Новом Саду. Кандидат Александра Херак је полагала испит за основне 

судове и остварила је оцену  пет. 

Четврти предлог Комисије је кандидат Тања Дробњак, судијски помоћник у  

Основном суду у Новом Саду. Тања Дробњак је рођена 29. децембра 1981. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2006. 

године. Правосудни испит је положила 28. септембра  2009. године. Од марта до августа 

2007. године ради као приправник волонтер у Општинском суду у Врбасу. На радном 

месту приправник у радном односу била је у Општинском јавном тужилаштву од августа 

2007. године до децембра 2009. године. У Основном јавном тужилаштву у Новом Саду на 

радном месту приправник у радном односу била је од јануара до априла 2010.године. Од 
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маја 2010. године до данас распоређена је на радном месту судијског сарадника у 

Основном суду у Новом Саду.  За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Основног 

суда у Новом Саду као и мишљења седнице свих судија Вишег суда у Новом Саду, 

кандидат Тања Дробњак испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Основног суда у Новом Саду. Кандидат Тања Дробњак је полагала испит за 

основне судове и остварила је оцену  пет. 

 Пети предлог Комисије је кандидат Миладин Војводић, судијски помоћник у  

Основном суду у Новом Саду. Миладин Војводић је рођен 8. априла 1979. године. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2003. 

године. Правосудни испит је положио 2. јуна  2006. године. Од 2004. године запослио се 

као судијски приправник у Општинском суду у Темерину на одређено време у трајању од 

3 године. Дана 5. јуна 2006. године примљен је у радни однос у Општинском суду у 

Темерину као стручни сарадник. Током 2009. године стекао је звање вишег стручног 

сарадника и у 2010. године распоређен је у Основни суд у Новом Саду. За остварене 

резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према 

мишљењу седнице свих судија Основног суда у Новом Саду као и мишљења седнице  

свих судија Вишег суда у Новом Саду, кандидат Миладин Војводић испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом Саду. 

Кандидат Миладин Војводић је полагао испит за основне судове и остварио је оцену  пет. 

Шести предлог Комисије је кандидат Маја Боровац, корисник почетне обуке  на 

Правосудној академији. Маја Боровац је рођена 12. септембра 1984. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета  у Новом Саду 27. новембра 

2009. године. Правосудни испит је положила 21. маја 2012. године. Као сарадник- 

волонтер радила је од августа 2012. године до октобра 2013. године у Апелационом суду у 

Новом Саду.  Од октобра 2013. године постаје полазник почетне обуке на Правосудној 

Академији.  

Дана 1. јула 2016. године успешно је положила завршни испит на Правосудној академији, 

са завршном оценом пет. Добила је позитивно мишљење директора Правосудне академије. 

Седми предлог Комисије је кандидат Сенка Бајило, корисник почетне обуке  на 

Правосудној академији. Сенка Бајило је рођена 10. октобра 1985. године. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитету у Новом Саду 14. септембра 2010. 

године. Правосудни испит је положила 26. октобра 2012. године. Као приправник 

волонтер и приправник у радном односу била је од септембра 2010. године до марта 2013. 

године у Основном суду у Новом Саду. Правосудну академију је уписала 1. фебурара 

2015. године.  

Дана 6. јула 2016. године успешно је положила завршни испит на Правосудној академији 

са завршном оценом  пет. Добила је позитивно мишљење директора Праваосудне 

академије. 

Осми предлог Комисије је кандидат Бојан Котур, судијски помоћник у  Основном 

суду у Новом Саду. Бојан Котур је рођен 9. августа 1980. године. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2006. године. Правосудни 

испит је положио 10. јула  2009. године. Две године провео као приправник волонтер у 

Окружном суду у Новом Саду. Од 1. јануара 2010. године до 23. јуна 2015. године ради 

као судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду а од 23. јуна 2015. године је 

скеретар Основног суда у Новом Саду. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Основног суда у Новом Саду као и мишљења седнице свих судија Вишег суда у Новом 

Саду, кандидат Бојан Котур испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 
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избор судије Основног суда у Новом Саду. Кандидат Бојан Котур је полагао испит за 

основне судове и остварио је оцену  пет. 

Девети предлог Комисије је кандидат Јелена Мадић, судијски помоћник у  Вишем 

суду у Новом Саду. Јелена Мадић је рођена 28. марта 1978. године. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 27. децембра 2002. године. 

Правосудни испит је положила 28. децембра 2005. године.Од 1. априла 2003. године до 31. 

јануара 2006. године била је судијски приправник и радила је у свим одељењима у 

Општинском суду у Новом Саду. Од 1. априла 2006. године до 31. децембра 2009. године 

ради као судијски помоћник у Општинском суду у Новом Саду а од  1. јануара 2010. 

године ради  на радном месту вишег судијског помоћника у Вишем суду у Новом Саду. За 

остварене резултате рада у 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче” док у 

2015. и 2016. години није оцењена због породиљског одсуства. Према мишљењу седнице 

свих судија Вишег суда у Новом Саду као и мишљења  седнице свих судија Апелационог 

суда у Новом Саду, кандидат Јелена Мадић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом Саду. Кандидат Јелена Мадић 

је полагала испит за основне судове и остварила је оцену  пет. 

Десети предлог Комисије је кандидат Александар Недељков, судијски помоћник у  

Апелационом суду у Новом Саду. Александар Недељков је рођен 22. септембра 1975. 

године. Завршио је Правни факултет за образовање дипломираних правника за привреду и 

правосуђе 12. априла  2006. године. Правосудни испит је положио 30. марта 2009. године.  

Био је судијски  приправник у Трговинском суду у Новом Саду од 15. маја 2007.године до 

1. марта 2010. године.  Од 1. марта 2010. године радио је као судијски сарадник у 

Апелационом суду у Новом Саду, да би од јуна 2012. године стекао звање вишег судијског 

сарадника. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче”.  Према мишљењу седнице свих судија Апелационог  суда  у Новом 

Саду, кандидат Александар Недељков испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Новом Саду. Кандидат Александар Недељков је 

полагао испит за основне судове и остварио је оцену  пет. 

Једанаести предлог Комисије је кандидат Бојана Радочај Убовић, судијски 

помоћник у  Апелационом суду у Новом Саду. Бојана Радочај Убовић је рођена 21. маја 

1976. године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом 

Саду 2001. године. Правосудни испит је положила 26. новембра 2004. године.  

У Окружном суду у  Зрењанину као приправник радила је од децембра 2001. године до 

новембра 2004. године када када је примљена као  судијскии помоћник у звању судијског 

сарадника у Општинском суду у Зрењанину. Заснива радни однос на неодређено време 

дана 1. марта 2010. године, као судијски помоћник у звању вишег саветника у 

Апелационом суду у Новом Саду. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години оцењена је оценом „нарочито се истиче”.  Према мишљењу седнице свих судија 

Апелационог суда у Новом Саду, кандидат Бојана Радочај Убовић испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом Саду. 

Кандидат Бојана Радочај Убовић је полагала испит за основне судове и остварила је оцену  

пет. 

Дванаести предлог Комисије је кандидат Мирослав Чонић, судијски помоћник у 

Апелационом суду у Новом Саду. Мирослав Чонић је рођен 30. марта 1979. године. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 09. 

септембра 2005. године. Правосудни испит је положио 27. фебруара 2009. године. У 

периоду од 01. новембра 2005. године до 07.септембра 2008. године, радио је у својству 

приправника-волонтера у Окружном суду у Новом Саду, да би дана 08.03.2010. године 

засновао радни однос у Апелационом суду у Новом Саду, на неодређено време, и стекао 
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звање вишег судијског помоћника. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Апелацоног суда у Новом Саду, кандидат Мирослав Чонић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом Саду. Кандидат 

Мирослав Чонић је полагао испит за основне судове и остварио је оцену  пет. 

  Тринаести предлог Комисије је кандиата Александар Чакић, судијски помоћник у 

Апелационом суду у Новом Саду. Александар Чакић  је рођен 31. марта 1976. године. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2000. 

године. Правосудни испит је положио 5. јула 2004. године. Почев од 2002. године 

примљен је у Окружни суд у Новом Саду у својству приправника а након положеног 

правосудног испита наставио са радом на  судијског помоћника. Од јануара 2010 године, 

обавља послове судијског помоћника у Апелационом суду у Новом Саду. За остварене 

резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према 

мишљењу седнице свих судија Апелацоног суда у Новом Саду, кандидат  Александар 

Чакић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Основног суда у Новом саду. Кандидат Александар Чакић 14. јуна 2018. године полагао 

испит за основне судове и остварио је оцену  пет. 

 Четрнаести предлог Комисије је Кандидат Татјана Мандић,  судијски помоћник у 

Апелационом суду у Новом Саду.Татјана Мандић је рођена 13. јула 1979. године. Основне 

студије је завршила  на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Правосудни 

испит је положила 27. децембра 2006. године. Почев од новембра 2004. године, па до маја 

2007. године  у Окружном суду у Новом Саду волонтирала је у својству приправника. Од 

01.01.2010. године запослена је у Апелационом суду у Новом Саду, прво у звању вишег 

судијског помоћника, а затим од 04. јула 2014. године у звању вишег саветника. За 

остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Апелацоног суда у Новом Саду, кандидат  

Татјана Мандић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Основног суда у Новом саду. Кандидат Татјана Мандић је14. јуна 2018. године 

полагала испит за основне судове и остварила је оцену  пет. 

Петнаести предлог Комисије је кандидат Наташа Стреховски, корисник почетне 

обуке на Правосудној академији. Наташа Стреховски је рођена 23. августа 1988. године у 

Београду. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 

14.септембра 2011. године. Правосудни испит је положила 26. маја 2014. године. Од 2012. 

до 2014. године била је судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду. Правосудну 

академију је уписала  2015. године.  По завршетку почетне обуке, положио је завршни 

испит 6. јула 2017. године, са завршном оценом пет. Добила је позитивно мишљење 

директора Правосудне академије.  

Шеснаести предлог је кандидат Мирјана Шпоња,  судијски помоћник у 

Апелационом суду у Новом Саду. Мирјана Шпоња је рођена 02. новембра 1983. године. 

Основне студије је завршила 2007. године, на Правном факултету Универзитета у Новом 

Саду. Правосудни испит је положила 05. јула  2010. године. Приправнички стаж је 

обавила у адвокатској канцеларији, а затим и у Општинском суду Новом Саду, од 

08.09.2010. је запослена у Апелационом суду у Новом Саду у звању судијски саветник - 

виши саветник. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Апелацоног суда у 
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Новом Саду, кандидат  Мирјана Шпоња испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Основног суда у Новом саду. Кандидат Мирјана Шпоња је 

полагала испит за основне судове и остварила је оцену  пет. 

Седамнаести предлог Комисије је кандидат Јелена Богдановић Малешевић, 

судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. Јелена Богдановић Малешевић је 

рођена 17. децембра 1980. године. Основне студије је завршила  на Правном факултету 

Универзитета у Новом Саду. Правосудни испит је положила 01. октобар 2010. године. Од 

марта 2006. године, па до фебруара 2008. године  била је запослена на радном месту 

судијског приправника у Општинском органу за прекршаје у Темерину. Од фебруара 

2008. године, па до децембра 2009. године, запослена на радном месту судијског 

приправника у Општинском суду у Темерину. Од 15.марта 2011. године, запослена је у 

Апелационом суду у Новом Саду. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. 

години оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Апелацоног суда у Новом Саду, кандидат  Јелена Богдановић Малешевић испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Основног суда у Новом 

саду. Кандидат Јелена Богдановић Малешевић је полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију. 

Након добијене речи судија Саво Ђурђић је навео да предлаже кандидата Мирна 

Попов Ружичић. Попов Ружичић Мирна је 1984. годиште. Завршила је правни факултет за 

период студирања од 5 година и 8 месеци са просечном оценом студирања 7,78. 

Правосудни испит је положила 2011. године. Добила је позитивно мишљење и то 18 

гласова судија Апелационог суда у Новом Саду. За последње године рада које се 

посматрају добила је оцену « нарочито се истиче». Ради се о једном вредном и 

дисциплинованом кандидату. Полагала је испит за основне судове и добила је оцену пет. 

Истакао је да је такође одличан кандитат Ивана Карапанџић и предлаже да се и она 

предложи за избор за судију. 

 Након добијене речи проф. др Ранко Кеча је изјавио да подржава предлог судије 

Саве Ђурђића да се предложи кандидат Мирна Попов Ружичић, за избор за судију.  

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

Милица  Јанча, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Милицу Јанча, судијског 

помоћника Апелационог суда у Новом Саду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Милијана Ташин, судијски помоћник Вишег суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Милијану Ташин, 

судијског помоћника Вишег суда у Новом Саду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

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

Александра Херак, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Александру Херак, 

судијског помоћника Апелационог суда у Новом Саду, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом 

Саду. 

 

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

Дробњак, судијски помоћник Основног суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Тању Дробњак, судијског 

помоћника Основног суда у Новом Саду, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

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

Миладин Војводић, судијски помоћник Основног суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Миладина Војводића, 

судијског помоћника Основног суда у Новом Саду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

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

Боровац, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Мају Боровац, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

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

Бајло, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Сенку Бајло, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

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

Котур, судијски помоћник Основног суда у Новом Саду, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Бојана Котура, судијског 

помоћника Основног суда у Новом Саду, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

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

Мадић, судијски помоћник Вишег суда у Новом Саду, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Јелену Мадић, судијског 

помоћника Вишег суда у Новом Саду, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

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

Александар Недељковић, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Александра 

Недељковића, судијског помоћника Апелационог суда у Новом Саду, 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Новом Саду. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Бојана 

Радочај Убовић, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио БојануРадочај Убовић, 

судијског помоћника Апелационог суда у Новом Саду, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом 

Саду. 

 

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

Мирослав Чонић, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Мирослава Чонића, 

судијског помоћника Апелационог суда у Новом Саду, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом 

Саду. 

 

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

Александар Чакић, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Александра Чакића, 

судијског помоћника Апелационог суда у Новом Саду, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом 

Саду. 

 

 

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

Татјане Мандић, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Татјану Мандић, судијског 

помоћника Апелационог суда у Новом Саду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Наташа Стреховски, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Наташу Стреховски, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

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

Богдановић Малешевић, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Јелену Богдановић 

Малешевић, судијског помоћника Апелационог суда у Новом Саду, 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Новом Саду. 

 

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

Мирјана Шпоња, судијски помоћник Апелационог суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' предложио Мирјану Шпоња, 

судијског помоћника Апелационог суда у Новом Саду, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом 

Саду. 

 

Чланови Високог савета судства ''''''''''''''''''''' '''' се сагласили да се измени 

редослед одлучивања по преосталим тачкама дневног реда тако да се након тачке 

„41“, настави одлучивање под тачком: „ Разно“. 

 
 

45. Разно: 

 

- Одлучивање о захтеву за премештај судије у други суд; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Милена Трговчевић 

Прокић, судија Првог основног суда у Београду, поднела молбу Високом савету судства за 

премештај у Други основни суд у Београду, из здравствених разлога и удаљености суда од 

места пребивалишта. Председник Другог основног суда у Београду је дала сагласност за 

премештај као и председник Првог основног суда у Београду. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' донео 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

Др Милена Трговчевић Прокић, судија Првог основног суда у Београду, премешта 

се у Други основни суд у Београду, почев од 1. децембра 2018. године. 

 

 

- Одлучивање о захтеву за упућивање судије на рад у други суд; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је као  председник Врховног 

касационог суда дописом Су VIII 482/18  од 7. новембра 2018. године, упутио Високом 

савету судства предлог за упућивање Гордане Џакуле, судије Управног суда, у Врховни 

касациони суд. Председник Управног суда, дописом Су I-7 15/18 од 8. новембра 2018. 

године, обавестила је Високи савет судства да је седница свих судија тог суда, једногласно 

подржала предлог за упућивање Гордане Џакуле, судије Управног суда, у Врховни 

касациони суд. Дописом Су I-7 66/18-4  од 9. новембра 2018. године, председник Врховног 

касационог суда је обавестио Високи савет судства да је Општа седница судија Врховног 

касационог суда једногласно подржала предлог за упућивање Гордане Џакуле, судије 

Управног суда, у Врховни касациони суд. На основу члана 20. став 4. Закона о судијама, 

судија Гордана Џакула је дала писмену сагласност да  буде упућена у Врховни касациони 

суд. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Гордана Џакула, судија Управног суда упућује се на рад у Врховни касациони суд 

почев од 01.12.2018. године, најдуже годину дана. 

 

 

- Разматрање и усвајање Комуникационе стратегије Високог савета судства и 

судова 2018-2020; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да у сарадњи са USAID Rule of Law 

(ROL) Project  израђена је Комуникациона стратегија Високог савета судства и судова 

2018-2020, а која се односи на транспарентност рада Високог савета судства и судова. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' усвојио Комуникациону стратегију 

Високог савета судства и судова 2018-2020, која је саставни део овог записника. 

 

 

-Одлучивањe о престанку судијске функције због навршења радног века; 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' '''' донео  

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

Гордани Новаковић, судији Основног суда у Краујевцу престаје судијска функција 

због навршења радног века 06.12.2018. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

Адилу Бабићу, судији Вишег суда у Новом Пазару престаје судијска функција због 

навршења радног века 08.12.2018. године. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео  

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

Јасни Миљковић, судији Прекршајног суда у Београду, престаје судијска функција 

због навршења радног века 08.12.2018. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

Гордани Цмиљановић, судији Вишег суда у Шапцу, престаје судијска функција 

због навршења радног века 13.12.2018. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

О Д Л У К У  
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                                   -о престанку судијске функције- 

 

Рузмаринки Корнић, судији Прекршајног суда у Вршцу, престаје судијска функција 

због навршења радног века 14.12.2018. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

Милени Крстић, судији Основног суда у Краујевцу престаје судијска функција због 

навршења радног века 16.12.2018. године. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

Славици Илић, судији Основног суда у Ужицу, престаје судијска функција због 

навршења радног века 16.12.2018. године. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' донео 

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

Тихомиру Максимовићу, судији Основног суда у Ивањици престаје судијска 

функција због навршења радног века 16.12.2018. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео  

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

Миланки Можек, судији Првог основног суда у Београду престаје судијска 

функција због навршења радног века 17.12.2018. године. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  
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О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

 

Петру Јовановићу, судији Апелационог суда у Новом Саду,  престаје судијска 

функција због навршења радног века 17.12.2018. године. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

 

Олгици Вукадиновић, судији Основног суда у Лебану,  престаје судијска функција 

због навршења радног века 20.12.2018. године. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' донео  

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

 

Славки Милосављевић Стојчић, судији Апелационог суда у Новом Саду,  престаје 

судијска функција због навршења радног века 31.12.2018. године. 

 

 

- Одлучивањe о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' донео  

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

Мирјани Стојанов, судији Прекршајног суда у Панчеву престаје судијска функција 

на лични захтев 25.12.2018. године. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 
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Снежани Димитријевић, судији Апелационог суда у Београду престаје судијска 

функција на лични захтев 30.12.2018. године. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' донео  

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

Татјани Мишић, судији Апелационог суда у Крагујевцу престаје судијска функција 

на лични захтев 31.12.2018. године. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

Нади Бачкалић, судији Апелационог суда у Новом Саду, престаје судијска 

функција на лични захтев 31.12.2018. године. 

 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' донео  

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

Љиљани Грујић, судији Основног суда у Смедеревској Паланци престаје судијска 

функција на лични захтев 30.12.2018. године. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку судијске функције- 

 

Марасовић Секулић  Биљани, судији Основног суда у Суботици престаје судијска 

функција на лични захтев 27.12.2018. године. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У  
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                                   -о престанку судијске функције- 

 

Ружени Медић, судији Основног суда у Панчеву, престаје судијска функција на 

лични захтев 30.12.2018. године. 

 

 

- Одлучивањe о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку функције судије поротника- 

 

Биљани Илић, судији поротнику  Вишег суда у Јагодини, престаје функција судије 

поротника на лични захтев 26.11.2018. године. 

 

  

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

О Д Л У К У  

                                   -о престанку функције судије поротника- 

 

Милени Мазињанин, судији поротнику  Привредног суда у Ваљеву  престаје 

функција судије поротника  на лични захтев 26.11.2018. године. 

 

 

 

- Разматрање захтева за упућивање на студијско путовање; 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео 

О Д Л У К У    

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јасминки Вукашиновић и Павелу Јонашу, 

судијама Управног суда, у Будву, у периоду од 12. до 13. децембра 2018. године, ради 

учешћа на Регионалној конференцији за управне судије, са акцентом на заштиту права на 

суђење у разумном року у управним споровима. 

 

- Високи Савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У    

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Дарку Тадићу, судији Апелационог суда у 

Новом Саду, у Херцег Нови, у периоду од 6. до 7. децембра 2018. године, ради учешћа на 
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Регионалном форуму о правосудној сарадњи у кривичним стварима: инструменти, 

стандарди и пракса. 

 

 Констатује се да је Двадесет пета редовна седница Високог савета судства 

прекинута у 18,45 часова и наставак седнице одређен за уторак, 27.11.2018. године са 

почетком у 09,30 часова. 

 

 Констатује се да се наставља Двадесет пета редовна седница Високог савета 

судства 27.11.2018. године у 09,30 часова. 

 Седници су присутни: Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, 

Саво Ђурђић, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија Радојичић и Славица 

Милошевић Газивода, изборни чланови Високог савета судства из реда судија, Нела 

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

управу и локалну самоуправу и др Ранко Кеча, изборни члан Високог савета судства из 

реда професора правног факултета. 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да су кандидати који су на овој 

седници одлуком Савета предложени за избор и то: Николић Војислава за Прекршајни суд 

у Вршцу и Тодоровић Снежана за Прекршајни суд у Краљеву, изабрани за заменике 

јавних тужилаца, а што је утврђено из службене евиденције Државног већа тужиоца, и 

предложио је да се ставе ван снаге одлуке о њиховом предлогу за избор и предложио је да 

се за Прекршајни суд у Вршцу и Прекршајни суд у Краљеву, предложе нови кандидати. 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' донео  

     З А К Љ У Ч А К 

 

 

 Савља се ван снаге Одлука Високог савета судства о предлогу Војиславе 

Николић, полазника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Вршцу.  

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео  

     З А К Љ У Ч А К 

 

 

 Савља се ван снаге Одлука Високог савета судства о предлогу Снежане 

Тодоровић, тужилачког помоћнка, Основног јавног тужилаштва у Краљеву, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Краљеву.  

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је поводом предлагања кандидата за 

избор за судију Прекршајног суда у Вршцу и Прекршајног суда у Краљеву, дао реч члану 

Комисије Високог савета судства, судији Славици Милошевић Газиводи. 
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 Судија Славица Милошевић Газивода је навела да је предлог Комисије за избор 

судије за Прекршајни суд у Вршцу кандидат Гордана Гашпар Поп Ценић, дипломирани 

правник Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Полицијске управа 

Панчево. Гордана Гашпар Поп Ценић је рођена 1971. године. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Београду 1999. године. Правосудни испит је 

положила 2005. године. Након завршених студија  Од 1. јуна 2000. године ради као 

саветник у Министарству унутрашњих послова, ПУ Панчево где од 1. фебруара 2010. 

године обавља послове вођења прекршајног поступка у Одсеку за вођење прекршајног 

поступка у Одељењу саобраћајне полиције ПУ Панчево. Добила је позитивно мишљење 

послодавца.       Кандидат Гордана Гашпар Поп Ценић је полагала испит за прекршајне  

судове и остварила је оцену  пет. 

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

Гордана Гашпар Поп Ценић, дипломирани правник Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије, Полицијске управа Панчево, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Прекршајног суда у Вршцу. 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' предложио Гордану Гашпар Поп 

Ценић, дипломираног правника Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Вршцу. 

Судија Славица Милошевић Газивода је навела да је предлог Комисије Савета за 

избор судије за прекршајни суд у Краљеву Милутин Плањанин, судијски помоћник 

Прекршајног суда у Краљеву. Милутин Плањанин је рођен 1962. године. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу  1987. године а правосудни 

испит је положио 1992. године.  Приправнички стаж стекао је у Општинском суду у 

Краљеву у периоду од 1. августа 1989. године до 1. августа 1991. године. Након 

положеног правосудног испита од 12. јануара 1994. године до 1. јануара 2010. године био 

је судија за прекршаје Општинског органа за прекршаје Краљево, а од 1. јануара 2012. 

године запослен је у Прекршајном суду у Краљеву на радном месту судијског помоћника. 

За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се 

истиче”.  Према мишљењу седнице свих судија Прекршајног суда у Краљеву, кандидат 

Милутин Плањанин испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Прекршајног суда у Краљеву.  Кандидат Милутин Плањанин је полагао испит за 

прекршајне  судове и остварио је оцену  пет. 

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

Милутин Плањанин, судијски помоћник Прекршајног суда у Краљеву предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у Краљеву. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' предложио Милутина Плањанина, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Краљеву Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију  Прекршајног суда у Краљеву. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је поднео Високом савету 

судства писани захтев за своје изузеће из поступка разматрања и одлучивања о поднетим 

пријавама кандидата на оглас за избор судија у Првом основном суду у Београду, о 
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поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Другом основном суду у 

Београду, и о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Трећем основном 

суду у Београду, који су објављени у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 23.02.2018. 

године и дао је реч заменику председника Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 

 

 

 Констатује се да је Драгомир Милојевић, председник Савета напустио седницу 

у 10,00 часова. 

 

 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Високог савета судства, упознао је присутне 

чланове Савета са садржином поднетог захева за изузеће председника Високог савета 

судства. 

 

  

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео  

О Д Л У К У 

 

        УСВАЈА СЕ захтев за изузеће, па се ДРАГОМИР МИЛОЈЕВИЋ, председник 

Високог савета судства, ИЗУЗИМА из поступка разматрања и одлучивања о поднетим 

пријавама кандидата на оглас за избор судија у Првом основном суду у Београду, који је 

објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 23.02.2018. године; о поднетим 

пријавама кандидата на оглас за избор судија у Другом основном суду у Београду, који је 

објављен у ,,Службеном гласнику РС“ број 47/18  од 23.02.2018. године и о поднетим 

пријавама кандидата на оглас за избор судија у Трећем основном суду у Београду, који је 

објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18  од 23.02.2018. године; 

 

 

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

Првом основном суду у Београду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

 

Иван Јовичић, заменик председника Високог савета судства истиче да поводом ове 

тачке дневног рада иступа и као председник Комисије Савета и наводи да за Основни суд 

у Београду, Комисија предлаже тридесет седам кандидата, а што је већи број од броја 

оглашених судијских места, будући да је од момента објављивања огласа дошло до 

знатног оптерећења овог суда, а да према Одлуци о борују судија у овом суду има 

упражњених места, те је први предлог Комсије кандидат Тамара Ђурашковић, судијски 

помоћник у Апелационом суду у Београду.Тамара Ђурашковић  је рођена 1982. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2005. 
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године. Правосудни испит је положила 2008. године. У периоду од фебруара 2006. године, 

до августа 2007. године, била је судијски приправник-волонтер у Петом општинском суду 

у Београду. Дана 13.августа 2007. године засновала је радни однос у Трговинском суду у 

Београду, на радном месту судијског приправника, а након положеног правосудног испита 

засновала је радни однос у својству судијског помоћника. Дана 15.фебруара 2010. године 

засновала је радни однос у Апелационом суду у Београду, где и данас ради у  звању вишег 

саветника. У 2015. и 2016. години није оцењена због породиљког одсуства, а 2017. године 

оцењена је оценом ,,нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија 

Апелацоног суда у Београду, кандидат  Тамара Ђурашковић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у Београду. Кандидат 

Тамара Ђурашковић је полагала испит за основне судове и остварила је оцену  пет. 

Други предлог Комисије је кандидат Јелена Дуњић, судијски помоћник у 

Апелационом суду у Београду. Јелена Дуњић је рођена 1980. године. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. Правосудни 

испит је положила 2011. године. Од 2009. године, била је судијски приправник-волонтер у 

Окружном суду у Београду, да би приправнички стаж наставила јануара месеца 2010. 

године у Вишем суду у Београду. Након положеног правосудног испита, дана 01. јула 

2011. године засновала је радни однос у Вишем суду у Београду, и распоређена је у 

грађанској материји. Од јануара месеца 2015. године је у Грађанском одељењу 

Апелационог суда у Београду. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија 

Апелацоног суда у Београду, кандидат  Јелена Дуњић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у Београду. Кандидат 

Јелена Дуњић је испит за основне судове и остварила је оцену  пет. 

Трећи предлог Комисије је кандидат Милица Скоко, корисник почетне обуке на 

Правосудној академији.  Милица Скоко је рођена 1985. године. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 02.септембра 2011. године. На истом 

факултету уписала је 2010. године мастер академске студије, које је успешно и  завршила 

те стекла звање мастер правник.Правосудни испит је положила 25. марта 2013. године. У 

периоду од децембра 2010. до децембра 2012. године била је приправник-волонтер у 

Првом основном суду у Београду.У периоду од маја 2013. године, до фебруара 2016. 

године била је запослена у Вишем суду у Београду, на радном месту судијског помоћника. 

Правосудну академију је уписала  2016. године, где је положила завршни испит у јулу 

2018. године. По завршетку почетне обуке, положила је завршни испит 6. јула 2018. 

године, са завршном оценом пет.  Добила је позитивно мишљење директора Правосудне 

академије. 

Четврти предлог Комисије је кандидат Соња Павловић, корисник почетне обуке на 

Правосудној академији. Соња Павловић је рођена 1985. године. Основне студије завршила 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 2011. године. Правосудни испит је 

положила 29. новембра 2013. године. У периоду од 23. маја 2011. до 14. октобра  2012. 

године била је приправник-волонтер у Вишем суду у Крагујевцу. Од 2011. године до 2013. 

године, била је судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу. Од 2013. до 2015. 

године била је судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу, распоређена у 

кривичној и грађанској материји. Од 2016. до 2017. године консултант у 4 Digitals 

Consalting Beograd. Правосудну академију је уписала  2015. године, где је положила 

завршни испит у јулу 2017. године са оценом пет. Добила је позитивно мишљење 

директора Правосудне академије. 
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Пети предлог Комисије је кандидат Ирина Анђелковић, судијски помоћник у 

Апелационом суду у Београду. Ирина Анђелковић је рођена 1984. године. Основне студије 

је завршила на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. Правосудни 

испит је положила децембра 2011. године. У периоду од септембра 2009. године до 

децембра 2009. године радила је као волонтер у Окружном суду у Београду, а од јануара 

2010. године до децембра 2011. године радила је као приправник у Првом основном суду у 

Београду, а од јануара 2013. године ради у Апелационом суду у Београду као самостални 

саветник. За остварене резултате рада у 2017. години оцењена је оценом „нарочито се 

истиче“ док за 2015. и 2016. годину је неоцењена због породиљског одсуства. Према 

мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Ирина Анђелковић 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Првог 

основног суда у Београду. Кандидат Ирина Анђелковић је полагала испит  за основне 

судове и остварила је оцену пет. 

Шести предлог Комисије је кандидат Милена Вукчевић Јовановић, корисник 

почетне обуке на Правосудној академији. Милена Вукчевић Јовановић је рођена 1984. 

године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 

2009. године а правосудни испит је положила 03. јула 2012. године. Од 08. марта 2010. 

године до 10. октобра 2012. године радила је као судијски приправник – волонтер у Првом 

основном суду у Београду. Након положеног правосудног испита, до 26. новембра 2012. 

године наставила је са радом као судијски помоћник са звањем судијски сарадник у истом 

суду. Од 27. новембра 2012. године до 13. новембра 2013. године радила је у Прекршајном 

суду у Београду као судијски помоћник са звањем судијски сарадник. Уписала је 

Правосудну академију 01. децембра 2013. Године. Кандидат Милена Вукчевић Јовановић 

је 01. јула 2016. године успешно положила завршни испит у Правосудној академији и 

остварила је завршну оцену пет.  Добила је позитивно мишљење директора Правосудне 

академије. 

Седми предлог Комисије је кандидат Марија Лаловић, судијски помоћник  

Апелационог суда у Београду. Марија Лаловић је рођена 22. септембра 1980. године у 

Смедереву. Основне студије је завршила на Правном факултету Универзитета у Београду 

2005. године. Правосудни испит је положила 24. децембра 2008. године. Од октобра 2005. 

године је радила као приправник у Трговинском суду у Београду, а након положеног 

правосудног испита у децембру 2008. године наставила је са радом у истом суду  као 

судијски помоћник у грађанском одељењу суда. Након тога у периоду од 25. јануара 2010. 

године до 31. децембра 2013. године је обављала послове судијског помоћника у Првом 

основном суду у Београду, а од 01. јануара 2014. године до 14. јуна 2016. године је 

обављала послове судијског помоћника у Трећем основном суду у Београду . Од 

15.06.2016. године обавља послове вишег судијског помоћника у Апелационом суду у 

Београду. За остварене резултате рада у 2016 и 2017. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче“ док за 2015. годину је неоцењена јер се налазила на породиљском одсуству. 

Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Марија 

Лаловић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Првог 

основног суда у Београду. Кандидат Марија Лаловић је полагала испит  за основне судове 

и остварила је оцену пет. 

Осми предлог Комисије је кандидат Тања Кољеншић, судијски помоћник у Вишем 

суду у Београду. Тања Кољеншић je рођена 1987. године. Основне студије завршила је на 

Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. Правосудни испит је положила 

30. септембра 2013. године. Од јануара 2011 године до јануара 2012. године била је 
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приправник волонтер у адвокатској канцеларији. Од 01. фебруара 2012. године до 30. 

септембра 2013. године била је приправник волонтер у Првом основном суду у Београду а 

након тога до 01. новембра 2013. године приправник волонтер са положеним правосудним 

испитом . Од 05. новембра 2013. године је судијски помоћник у Вишем суду у Београду 

где и сада ради као  секретар суда. За остварене резултате рада у Вишем суду у Београду у 

2015., 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче“. Према мишљењу 

седнице свих судија Вишег суда у Београду и Апелационог суда у Београду добила је 

позитивно мишљење, те испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Првог основног суда у Београду. Кандидат Тања Кољеншић је полагала 

испит за основне судове и остварила је оцену пет. 

Детвети предлог Комисије је кандидат Пане Марјановић, саветник у Врховном 

касационом суду. Пане Марјановић је рођен 1974. године. Основне студије је завршио на 

Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године. Правосудни испит је положио 

03. новембра 2003. године. У периоду од 21. маја 2001. године до 21. маја 2003. године 

радио је као судијски приправник у Првом општинском суду у Београду, а од 25. новембра 

2003. године до 04. октобра 2005. године је радио као судијски сарадник у Окружном суду 

у Београду. Од 14. октобра 2005. године до 31. децембра 2009. године радио је  на радном 

месту судијског сарадника, а касније и вишег судијског сарадника у Окружном суду у 

Београду. У периоду од 01. јануара 2010. године до 14. септембра 2014. године је радио у 

Апелационом суду у Београду у звању најпре вишег судијског сарадника, а касније вишег 

саветника. Од 15. септембра 2014. године ради у Врховном касационом суду у звању 

саветника.За остварене резултате рада у 2015, 2016 и 2017. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче“. Према мишљењу Опште седнице Врховног касационог суда, 

кандидат Пане Марјановић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Првог основног суда у Београду. Кандидат Пане Марјановић је полагао 

испит за основне судове и остварио је оцену пет. 

Десети предлог Комисије је кандидат Ана Мајсторовић, судијски помоћник у 

Апелационом суду у Београду. Ана Мајсторовић је рођена 1980. године. Основне студије 

је завршила 2005. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни 

испит је положила 2008. године. Почев од 27. фебруара 2006. године радила је као 

приправник-волонтер у Првом општинском суду у Београду а након положеног 

правосудног испита наставила је рад у Првом општинском суду у Београду на месту 

судијског сарадника. Од 25. децембра 2017. године ради у Апелационом суду у Београду 

као виши судијски сарадник. За остварене резултате рада у 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче“ док за 2015. и 2016. годину је неоцењена јер се налазилал на 

породиљском одсуству. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у 

Београду, кандидат Ана Мајсторовић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Првог основног суда у Београду. Кандидат Ана Мајсторовић је 

полагала испит  за основне судове и остварила је оцену пет. 

Једанаести предлог Комисије је кандидат Олга Доклестић, корисник почетне обуке 

на Правосудној академији. Олга Доклестић је рођена 1980. године. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2005. године. Правосудни 

испит је положила 2008. године. Од новембра 2005. године радила је као судијски 

приправник – волонтер у Петом општинском суду у Београду, од јуна 2007. године 

засновала је радни однос у истом суду као судијски приправик. Од 01. јануара 2010. 

године наставила је са радом у Првом основном суду у Београду као судијски приправник 

а након тога и као судијски сарадник. Од септембра 2012. године засновала је радни однос 
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у Апелационом суду у Београду као судијски помоћник у звању вишег судијског 

сарадника. Уписала је Правосудну академију децембра 2013. године, а 01.07.2016. године 

успешно положила завршни испит и остварила је завршну оцену пет. Добила је позитивно 

мишљење директора Правосудне академије. 

Дванаести предлог Комисије је кандидат Синиша Трифуновић, корисник почетне 

обуке на Правосудној академији. Синиша Трифуновић је рођен 1985. године. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2010. године. 

Правосудни испит је положио 03. јула 2012. године. Након завршеног правног факултета 

од 2010. године до 2012. године био је приправник у Првом основном суду у Београду. 

Уписао је Правосудну академију 01. децембра 2012. године. Кандидат Синиша 

Трифуновић је 01. јула 2015. године успешно положио завршни испит у Правосудној 

академији и остварио је завршну оцену пет. Добио је позитивно мишљење директора 

Правосудне академије.  

Тринаести предлог Комисије је кандидат Владимир Живановић, судијски помоћник 

у Апелационом суду у Београду. Владимир Живановић је рођен 1984. године. Основне 

студије је завршио на Правном факултету у Крагујевцу 25. септембра 2009. године. 

Правосудни испит је положио 2012. године. Приправнички стаж је започео у децембру 

2009. године у Другом општинском суду у Београду, те исти након реформе правосуђа 

2010. године наставио у Првом основном суду у Београду. Након положеног правосудног 

испита у периоду од 01. јула 2013. године до 28. фебруара 2015. године радио је у Првом 

основном суду у Београду као судијски сарадник. У периоду од 15. априла 2015. године до 

14. новембра 2016. године радио је у Вишем суду у Београду као виши судијски сарадник 

у одељењу за претходни поступак, а од 15. новембра 2016. године ради у Апелационом 

суду у Београду. За остварене резултате рада у 2015, 2016 и 2017. години оцењен је 

оценом „нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у 

Београду, кандидат Владимир Живановић испуњава све услове који су прописани Законом 

о судијама за избор судије Првог основног суда у Београду. Кандидат Владимир 

Живановић је полагао испит  за основне судове и остварио је оцену 5. 

 

Четрнаести предлог Комисије је кандидат  Бојана Станковић, судијски помоћник у 

Вишем суду у Београду. Бојана Станковић је рођена 1985. године. Основне студије је 

завршила на Правном факултету Универзитета у Београду 2009 године. Правосудни испит 

је положила у 2011. године. У периоду од новемра 2009. године до децембра 2011. године 

радила је као судијски приправник Вишег суда у Београду. Након положеног правосудног 

испита наставила је са радом у истом суду у својству судијског помоћника, где и данас 

ради као виши судијски сарадник. За остварене резултате рада у 2015, 2016 и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија Вишег 

суда у Београду добила је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије у Први основни суд у Београду. Кандидат Бојана 

Станковић је полагала испит за основне судове и остварила је оцену пет. 

Петнаести предлог Комисије је кандидат Јелена Шумкарац, судијски помоћник у 

Вишем суду у Београду. Јелена Шумкарац је рођена 1978. године. Основне студије је 

завршила на Правном факултету Универзитета у Београду у фебруару 2003 године. 

Правосудни испит је положила 2005. године. У периоду од маја 2003. године до новембра 

2003. године радила је као судијски приправник волонтер у Првом општинском суду у 

Београду, након тога у периоду од 03. новембра 2003. године до 27. септембра 2005. 
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године радила је као судијски приправник у Другом општинском суду у Београду а од 

октобра 2005. године до децембра 2005. године као судијски сарадник у Другом 

општинском суду у Београду. Од јануара 2010. године ради у Вишем суду у Београду у  

звању вишег судијског сарадника. За остварене резултате рада у 2015, 2016 и 2017. години 

оцењена је оценом „нарочито се истиче“ Према мишљењу седнице свих судија Вишег 

суда у Београду добила је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије у Први основни суд у Београду. Кандидат Јелена 

Шумкарац је полагала испит за основне судове и остварила је оцену пет. 

Шеснаести предлог Комисије је Сања Црњак-Станковић, судијски помоћник у 

Апелационом суду у Београду. Сања Црњак-Станковић je рођена 1983. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2007. године. 

Правосудни испит је положила 2010. године. Од 11. маја 2009. године до 31. децембра 

2009. године, радила је као судијски приправник у Првом општинском суду у Београду. 

Од 01. јануара 2010. године до 30. септембра 2010. године, радила је као судијски 

приправник у Првом основном суду у Београду. Након положеног правосудног испита, од 

02. октобра 2010. године до 14. новембра 2010. године наставила је да обавља послове 

судијског приправника са положеним правосудним испитом у Првом основном суду у 

Београду, а од 15. новембра 2010. године до 15. септембра 2014. године као судијски 

помоћник у Првом основном суду у Београду. Од 16. септембра 2014. године засновала је 

радни однос у Апелационом суду у Београду, на радном месту судијског помоћника, када 

је стекла звање вишег судијског сарадника. За остварене резултате рада у Апелационом 

суду у Београду у 2015. години, 2016. години и 2017. години оцењена је оценом „нарочито 

се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду добила је 

позитивно мишљење, те испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Првог основног суда у Београду. Кандидат Сања Црњак Станковић је 

полагала испит за основне судове и остварила је оцену пет. 

Седамнаести предлог Комисије је кандидат Теодора Павловић, корисник почетне 

обуке на Правосудној академији. Теодора Павловић је рођена 1984. године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године. 

Правосудни испит је положила 2011. године. Од 2009. до 09. јануара 2012. године радила 

је у својству приправника у Петом општинском суду у Београду и Првом основном суду у 

Београду. Од 10. јануара 2012. до 30. новембра 2013. године радила је као судијски 

сарадник у Првом основном суду у Београду, у звању саветник. Уписала је Правосудну 

академију 01. децембра 2013. године. Кандидат Теодора Павловић је 01. јула 2016. године 

успешно положила завршни испит у Правосудној академији и остварила је завршну оцену  

пет. Добила је позитивно мишљење директора Правосудне академије.   

Осамнаести предлог Комисије је кандидат  Петар Бановац, судијски помоћник у 

Вишем суду у Београду. Петар Бановац je рођен 1976. године. Основне студије завршио је 

на Правном факултету Универзитета у Београду 2006. године. Правосудни испит је 

положио 2009. године. Од јуна 2007. године до децембра 2009. године, радио је као 

судијски приправник – волонтер у Петом општинском суду у Београду. У јануару 2010. 

године радио је као судијски приправник волонтер са положеним правосудним испитом у 

Првом основном суду у Београду. Од фебруара 2010. године до јуна 2013. године запослен 

је у Првом основном суду у Београду на радном месту судијског помоћника у звању 

судијског сарадника, а након тога, до маја 2014. године у звању вишег судијског 

сарадника. Од 15. маја 2014. године запослен је у Вишем суду у Београду на радном месту 

судијског помоћника у звању вишег судијског сарадника. За остварене резултате рада у 

Вишем суду у Београду у 2015. години, 2016. години и 2017. години оцењен је оценом 

„нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду добио 
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је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за 

избор судије Првог основног суда у Београду. Кандидат Петар Бановац је полагао испит за 

основне судове и остварио је оцену пет. 

Деветнаести предлог Комисије је кандидат Предраг Роснић, судијски помоћник у 

Привредном суду у Београду. Предраг Роснић је рођен 1977. године. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године. Правосудни 

испит је положио у марту 2010. године. Након завршеног правног факултета био је 

приправник у Привредном суду у Београду почев од марта 2007. године до марта 2009. 

године. Након положеног правосудног испита наставио је са радом у Привредном суду у 

Београду на радном месту судијског помоћника. За остварене резултате рада у 

Привредном суду у Београду у 2015. години, 2016. години и 2017. години оцењен је 

оценом „нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у 

Београду и Привредног апелационог суда добио је позитивно мишљење, те испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у 

Београду. Кандидат Предраг Роснић је полагао испит за основне судове и остварио је 

оцену пет. 

Двадесети предлог Комисије је кандидат Ивана Радун, корисник почетне обуке на 

Правосудној академији.Ивана Радун је рођена 1983. године. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2006. године. Правосудни испит је 

положила 2010. године. Од октобра 2006. године до октобра 2007. године била је 

приправник волонтер у Окружном суду у Београду. Уписала је Правосудну академију 

новембра 2011. године. Кандидат Ивана Радун је 03. октобра 2014. године успешно 

положила завршни испит у Правосудној академији и остварила је завршну оцену  пет. 

Добила је позитивно мишљење директора Правосудне академије. 

Двадесет први предлог Комисије је кандидат Мирјана Мадић, судијски помоћник у 

Вишем суду у Београду. Мирјана Мадић je рођена 1989. године. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2012. године. Правосудни 

испит је положила 2014. године. Након завршеног правног факултета радила је као 

судијски приправник у Првом основном суду у Београду до новембра 2014. године. Након 

положеног правосудног испита засновала је радни однос фебруара 2015. године у Вишем 

суду у Београду на радном месту судијског помоћника у звању виши судијски сарадник – 

самостални саветник. За остварене резултате рада у Вишем суду у Београду у 2017. 

години оцењена је оценом „нарочито се истиче“.  За 2015. и 2016. годину није оцењена 

због рада на одређено време. Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду 

добила је позитивно мишљење, те испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Првог основног суда у Београду.  Кандидат Мирјана Мадић је 

полагала испит за основне судове и остварила је оцену пет. 

Двадесет други предлог Комисије је кандидат  Иван Ђуришић, судијски помоћник 

у Првом основном суду у Београду. Иван Ђуришић je рођен 1977. године. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године. Правосудни 

испит је положио 2003. године. Након завршеног правног факултета засновао је радни 

однос у Првом општинском суду у Београду као приправник. Након положеног 

правосудног испита наставио је да ради у истом суду до реформе правосуђа, након чега 

заснива радни однос у Првом основном суду у Београду у звању вишег самосталног 

стручног сарадника. За остварене резултате рада у Првом основном суду у Београду у 

2015., 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче“. Према мишљењу 

седнице свих судија Првог основног суда у Београду, Вишег суда у Београду и 

Апелационог суда у Београду добио је позитивно мишљење, те испуњава све услове који 
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су прописани Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у Београду. 

Кандидат Иван Ђуришић је полагао испит за основне судове и остварио је оцену пет. 

Двадесет трећи предлог Комисије је Дејан Миловановић, корисник почетне обуке 

на Правосудној академији. Дејан Миловановић је рођен 1983. године. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. Правосудни 

испит је положио 2013.године. Након завршеног правног факултета, од 26. маја 2009. 

године до 30. новембра 2010. године био је адвокатски приправник, а од 01. марта 2011. 

године до 01.03.2014. године судијски приправник у Основном суду у Бору. Уписао је 

Правосудну академију 01. фебруара 2015. године. Кандидат Дејан Миловановић је 06. јула 

2017. године успешно положио завршни испит у Правосудној академији и остварио је 

завршну  оцену  пет. Добио је позитивно мишљење директора Правосудне академије.  

Двадесет четврти предлог Комисије је Иван Ђикановић, корисник почетне обуке на 

Правосудној академији. Иван Ђикановић је 1981. године. Основне студије завршио је на 

Правном факултету Универзитета у Београду 2006. године. Правосудни испит је положио 

2011.године. Приправнички стаж обављао је у адвокатској канцеларији до априла 2009. 

године. Након положеног правосудног испита, од 01. новембра 2011. године до 30. 

новембра 2013. године радио је у Вишем суду у Београду на радном месту судијског 

помоћника.  Уписао је Правосудну академију 01. децембра 2013. године. Кандидат Иван 

Ђикановић је 01. јула 2017. године успешно положио завршни испит у Правосудној 

академији и остварио је завршну оцену  пет.  Добио је позитивно мишљење директора 

Правосудне академије. 

Двадесет пети предлог Комисије је кандидат Драган Мартиновић, судијски 

помоћник у Вишем суду у Београду. Драган Мартиновић je рођен 1986. године. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. а 

правосудни испит је положио 2012. године. Након завршеног Правног факултета, 21. 

септембра 2009. године засновао је радни однос у Трећем општинском суду у Београду 

као приправник волонтер. Од 01. јануара 2010. године радио је у Првом основном суду у 

Београду као приправник волонтер. Након положеног правосудног испита 09. маја 2012. 

године засновао је радни однос у Првом основном суду у Београду у звању судијског 

сарадника а почев од 15. маја 2013. године ради у Вишем суду у Београду на радном месту 

судијског помоћника у звању вишег судијског сарадника – самосталног саветника. За 

остварене резултате рада у Вишем суду у Београду у 2015., 2016. и 2017. години оцењен је 

оценом „нарочито се истиче“.  Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у 

Београду и Апелационог суда у Београду добио је позитивно мишљење, те испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у 

Београду. Кандидат Драган Мартиновић је полагао испит за основне судове и остварио је 

оцену пет. 

Двадесет шести предлог Комисије је кандидат Богдан Јанковић, судијски помоћник 

у Апелационом суду у Београду. Богдан Јанковић је рођен 1986.године. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2009.године, а правосудни 

испит је положио 2012.године. Приправнички стаж обавио је као судијски приправник од 

новембра 2009.године у Другом општинском суду у Београду и од јануара 2010.године у 

Првом основном суду у Београду, а од маја 2010.године па до марта 2012.године, до 

стицања услова за полагање правосудног испита у Вишем суду у Београду. Након 

положеног правосудног испита од 20. фебруара 2013.године запослен је као судијски 

помоћник у Апелационом суду у Београду. За остварене резултате рада за 2016. и 2017. 
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годину оцењен је оценом „ нарочито се истиче“, док за 2015. годину није оцењен  јер је 

радио на одређено време. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у 

Београду, кандидат Богдан Јанковић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Првог основног суда у Београду. Кандидат Богдан Јанковић је 14. 

јуна 2018.године полагао испит за основне судове и остварио је оцену пет. 

Двадесет седми предлог Комисије је кандидат Ивана Пануцопулу, корисник 

почетне обуке на Правосудној академији. Ивана Пануцопулу је рођена 1984.године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2008.године, 

а  правосудни испит је положила 2011.године. Након завршеног факултета приправнички 

стаж обавила је као судијски приправник у Окружном суду у Београду у периоду од 30. 

новембра 2009. до 31. децембра 2009. године, у Вишем суду у Београду од 01. јануара 

2010. до 04. јула 2011. године где је и након положеног правосудног испита наставила да 

ради као судијски помоћник до 31. октобра 2011.године.  Запослена је у Правосудној 

академији од 1. новембра 2011.године и даље на одређено време, где је завршила програм 

почетне обуке на Правосудној академији и дана 3. октобра 2014.године положила завршни 

испит и остварила  завршну оцену пет. Добила је позитивно мишљење директора 

Правосудне академије. 

Двадесет осми предлог Комисије је кандидат  Владимир Милетић, судијски 

помоћник у Вишем суду у Београду. Владимир Милетић је рођен 1986.године у Београду. 

Основне студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2010.године, 

а правосудни испит је положио 2012.године. Приправнички стаж обавио је као судијски 

приправник у Вишем суду у Београду од априла 2010. године до маја 2012.године. Након 

положеног правосудног испита 2012.године наставио је да ради у Вишем суду у Београду 

у звању судијског сарадника, од 2015.године у звању вишег судијског сарадника. За 

остварене резултате рада од у 2015, 2016. и 2017.години оцењен оценом „нарочито се 

истиче. Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду, кандидат Владимир 

Милетић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Првог основног суда у Београду. Кандидат Владимир Милетић је полагао испит за 

основне судове и остварио је оцену пет. 

  Двадесет девети предлог Комисије је кандидат Ивана Мартиновић, корисник 

почетне обуке на Правосудној академији. Ивана Мартиновић је рођена 1987.године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2012.године, 

а правосудни испит је положила 2014.године. Након завршеног факултета приправнички 

стаж обавила је као судијски приправник у Привредном суду у Панчеву у периоду од 5. 

марта 2012. до 15. фебруара 2013. године. Након положеног правосудног испита 31. 

јануара 2015. године радила је као судијски сарадник у Првом основном суду у Београду. 

Од 1. фебруара 2015. године уписала је Правосудну академију.  Кандидат Ивана 

Мартиновић , као корисник почетне обуке на Правосудној академији у Београду је 

положила завршни испит дана 6. јула 2017.године и остварила завршну оцену пет. Добила 

је позитивно мишљење директора Правосудне академије. 

  Тридесети предлог Комисије је кандидат Зинаида Белић, саветник у Врховном 

касационом суду. Зинаида Белић је рођена 1979.године. Основне студије завршила је на 

Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2005.године. Након завршеног факултета 

приправнички стаж обавила је као судијски приправник у Окружном суду у Новом Саду 

од 9. јануара 2006. године где је и након положеног правосудног испита наставила са 

радом до 31. децембра 2009. године. Правосудни испит је положила 29. фебруара 
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2008.године. У периоду од 1. јануара 2010. до 31. маја 2010. године радила као судијски 

сарадник у Апелационом суду у Новом Саду, а од 1. јуна 2010. године до 14. новембра 

2016.године као судијски помоћник у  Апелационом суду у Београду.   Од 15. новембра 

2016. године и надаље, ради у звању саветника Врховног касационог суда. За остварене 

резултате рада у 2015. и 2016. години оцењена је оценом „нарочито се истиче“. Према 

мишљењу Опште седнице Врховног касационог суда, кандидат Зинаида Белић испуњава 

све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у 

Београду. Кандидат Зинаида Белић је полагала испит за основне судове и остварила је 

оцену пет. 

Тридесет први предлог Комисије је кандидат Јована Обућина, корисник почетне 

обуке на Правосудној академији. Јована Обућина је рођена 1985.године. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2008.године. Након 

завршеног факултета приправнички стаж као волонтер започела је у Првом општинском 

суду у Београду 2009. године и наставила у Првом основном суду у Београду. Правосудни 

испит је положила 21. априла 2011.године.  Након положеног правосудног испита као 

судијски приправник у Првом основном суду у Београду наставила са радом у периоду од 

21. априла 2011. до 14. јуна 2011.године, а у периоду од 15. јуна 2011. до 31. октобра 

2011.године на радном месту судијски помоћник. Од 1. новембра 2011.године и даље, 

запослена је у Правосудној академији на одређено време, као корисник почетне обуке у 

Правосудној академији у Београду где је дана 3. октобра 2014.године положила завршни 

испит на Правосудној академији и остварила завршну оцену пет. Добила је позитивно 

мишљење директора Правосудне академије. 

Тридесет други предлог Комисије је кандидат Марија Стојановић Павловић, 

судијски помоћник у Апелационом суду у Београду. Марија Стојановић Павловић је 

рођена 1981.године. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у 

Београду 2006.године. Приправнички стаж обавила је као судијски приправник у 

Окружном суду у Прокупљу од 1. јуна 2006.године до стицања услова за полагање 

правосудног испита. Правосудни испит је положила дана 1. децембра 2008.године. Од 15. 

децембра 2008. године радила је као тужилачки помоћник у Окружном јавном 

тужилаштву у Прокупљу до 30.09.2009.године. Од 28. јануара 2010.године запослена је 

као судијски помоћник у Првом основном суду у Београду, а од 13. октобра 2014. године  

решењем о преузимању распоређена је у звању судијског помоћника у Апелациони суд у 

Београду. За остварене резултате рада од у 2015, 2016. и 2017.години оцењен оценом 

„нарочито се истиче. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, 

кандидат Марија Стојановић Павловић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Првог основног суда у Београду. Кандидат Марија Стојановић 

Павловић је 14. јуна 2018.године полагала испит за основне судове и остварила је оцену 

пет. 

Тридесет трећи предлог Комисије је кандидат Милица Конатар, судијски помоћник 

у Првом основном суду у Београду. Милица Конатар је рођена 1982.године. Основне 

студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2006.године. Након 

завршеног факултета приправнички стаж као волонтер завршила је у Трећем општинском 

суду у Београду у времену од 3. децембра 2007. до 3. децембра 2009.године. Правосудни 

испит је положила 5. јула 2010.године.   Након положеног правосудног испита ради на 

радном месту судијски помоћник у Првом основном суду у Београду од 15. септембра 

2010.године и даље. За остварене резултате рада у 2016. и 2017. години оцењена је оценом 

„нарочито се истиче.“ За 2015. годину није оцењена због рада на одређено време. Према 

мишљењу седнице свих судија Првог основног суда у Београду, кандидат Милица 

Конатар испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Првог 



93 

 

 

основног суда у Београду. Кандидат Милица Конатар је полагала испит за основне судове 

и остварила је оцену пет. 

Тридесет четврти предлог Комисије је кандидат Марина Барбир, судијски 

помоћник у Апелационом суду у Београду. Марина Барбир је рођена 1978.године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2002.године. 

Правосудни испит је положила 2006.године. Од октобра 2004. године до децембра 2006. 

године радила је као  приправник волонтер у  Окружном суду у Београду и судијски 

приправник у Првом општинског суду у Београду. Од децембра 2006. године до јула 2007. 

године судијски приправник са положеним правосудним испитом у Првом општинском 

суду у Београду. Од јула 2007. године до децембра 2009. године  радила је као виши 

судијски сарадник у Првом општинском суду у Београду. Од јануара 2010. године 

запослена је у Апелационом суду у Београду, на неодређено време на раном месту 

судијски помоћник- судски саветник, где и данас ради. За остварене разултате рада у 2015, 

2016. и 2017. години оцењена оценом „нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице 

свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Марина Барбир испуњава све услове 

који су прописани Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у Београду. 

Кандидат Марина Барбир је полагала испит за основне судове и остварила је оцену пет. 

Тридесет пети предлог Комисије је кандидат Драгана Станојковић, судијски 

помоћник у Апелационом суду у Београду. Драгана Станојковић је рођена 1976.године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2001.године. 

Правосудни испит је положила дана 2004.године. Као судијски приправник радила је у 

периоду од јануара 2002. до априла 2004.године у Другом општинском суду у Београду. 

Након положеног правосудног испита као судијски приправник са положеним 

правосудним испитом наставила са радом у Другом општинском суду у Београду до 31. 

децембра 2004.године, а као судијски помоћник од 1. јануара 2005.године у истом суду, 

затим од 1. јануара 2010. године у Првом основном суду у Београду до 31. јануара 

2010.године и од 1. фебруара 2010.године и даље као судијски помоћник у Апелационом 

суду у Београду. За остварене разултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена оценом 

„нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог суда у Београду, 

кандидат Драгана Станојковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Првог основног суда у Београду. Кандидат Драгана Станојковић је 

полагала испит за основне судове и остварила је оцену пет. 

 

Тридесет шести предлог Комисије је кандидат Бојан Лалић, судијски помоћник у 

Основном суду у Смедереву. Бојан Лалић је рођен 1980. године. Основне студије завршио 

је на Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године. Правосудни испит је 

положио 2010. године. Радни однос је засновао 17. октобра 2005. године у Министарству 

за рад, запошљавање и социјалну политику у Сектору за социјалну заштиту, Одељење за 

управне послове у области материјалних давања у социјалној заштити, радећи две године 

на пословима решавања по жалбама корисника на решења Центра за социјални рад. Од 

јула 2007. године до маја 2010. године, радио је у својству адвокатског приправника у 

адвокатској канцеларији. Након положеног правосудног испита 01. фебруара 2011. године 

заснива радни однос на радном месту судијског помоћника у Основном суду у Панчеву, 

Судска јединица Ковин, где се и данас налази. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 

2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих 

судија Основног суда у Смедереву, кандидат Бојан Лалић испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у Београду. Кандидат 

Бојан Лалић је полагао испит за основне судове и остварио је оцену  пет. 
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 Тридесет седми предлог Комисије је кандидат Светлана Мијовић, корисник 

почетне обуке на Правосудној академији. Светлана Мијовић је рођена 1987. године. 

Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2010. 

године.. Правосудни испит је положила 2013. године. Од 16. маја 2011. године до 22. 

септембра 2013. године била је у радном односу на одређено време у Вишем суду у 

Београду на радном месту судијски приправник, а од 23. септембра 2013. до 31. јануара 

2015. године на радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник – саветник на 

неодређено време. Уписала је Правосудну академију 01. фебруара 2015. године. Дана 06. 

јула 2017. године успешно је положила завршни испит на Правосудној академији и добила 

завршну оцену пет. Добила је позитивно мишљење директора Правосудне академије. 

Тридесет осми предлог Комисије је кандидат Милија Јелић, судијски помоћник у 

Вишем суду у Београду. Милија Јелић је рођен 1978. године. Основне студије завршио је 

2002. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни испит је 

положио  2006. године. Од 2003. до 2005. године радио је на радном месту приправник 

волонтер у Другом општинском јавном тужилаштву у Београду. Од 20. септембра 2006. 

године засива радни однос на одређено време у Другом општинском суду у Београду у 

звању судијског сарадника. Радни однос на неодређено време је засновао у истом суду 20. 

септембра 2007. године у звању вишег судијског сарадника. Од 01. јануара 2010. године 

године ради у Вишем суду у Београду као виши судијски сарадник. За остварене резултате 

рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењен је оценом „нарочито се истиче“.   Према 

мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Београду и седнице свих судија Апелационог 

суда у Београду, кандидат Милија Јелић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Првог основног суда у Београду. Кандидат Милија Јелић је 14. 

јуна 2018. године полагао испит за основне судове и остварио је оцену  пет. 

 

Иван Јовичић, заменик председника Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда отворио је дискусију. 

  

Након добијене речи судија Саво Ђурђић је навео да одавно нисмо имали већи број 

кандидата за први избор у основне и прекршајне судове у Републици Србији, а највише за 

судове у Београду,   и да је неопходно обезбедити време,  услове и друге неопходне 

претпоставке за рад свим члановима ВСС, слободну и равноправну расправу. Наша 

одговорност за темељан и студиозан рад је још већа, него иначе. Не жели да блокира рад 

Савета. Свима нама требају што пре нове судије, али тражи да у раду Савета  буде у 

потпуности равноправно третиран и уважен. Тако је и јуче био изложен одређеним 

нетачним коментарима и квалификацијама. Инсистира да Комисија каже нешто више о 

томе због чега су се определили за овај предлог кандидата, на основу којих критеријума, 

јер сматра да неке ствари треба објаснити, на пример зашто је оволики број кандидата из 

Правосудне академије (14), јер је познато да у судовима има одличних кандидата који 

свакодневно раде и постижу изванредне резултате. Истиче да за Први основни суд у 

Београду постоји један одличан кандидат који незаслужено није предложен за избор, а то 

је Сузана Недељковић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду. Рођена је 1981. 

године. Основне студије завршила 2005. на Правном факултету у Београду. Правосудни 

испит положила 2008. Приправнички стаж од 2005. до 2007. године обавила је у Првом 

општинском и у Вишем суду у Београду. Судијски приправник до 16.јуна 2010. г. када је 

засновала радни однос  на неодређено време у Вишем суду у Београду  на радном месту  

судијског саветника-сарадника. За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години 

оцењена је са оценом „нарочито се истиче“. Према мишљењу  седнице свих судија Вишег 

суда у Београду кандидат Сузана Недељковић испуњава све услове који су прописани 
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Законом о судијама за избор судије Првог основног суда у Београду. Овај кандидат више 

од 11 година са одликама обавља различите сарадничке послове,   13 судија овог суда су је 

својим писаним препорукама подржали за избор, а у Одељењу за малолетнике кажу да 

никада нису имали бољег сарадника-саветника. 

 

 Након добијене речи судија Матија Радојичић је навео да није коректно да се једној 

Комисији која је прегледала преко 900 пријава, организовала испите, прегледала задатке и 

тестове, обавила разговоре са више од 900 кандидата поставља питање зашто неко од 

кандидата није предлог Комисије. Да после толиког труда и рада, Комисија је заиста 

желела да кандидати који су дуго у правосуђу, који су неправедно више пута прескочени, 

буду предложени од стране ове Комисије, а да  су остали предложени кандидати са 

високим просеком и фантастичним резултатима, а што све их карактерише као одличне 

правнике, те да је лично поносан на све кандидате које је Комисија предложила.   

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је навела да је за 

основне судове у Београду и Основни суд у Новом Саду, толико добрих кандидата било и 

поносна је на то што има толико добре деце и омладине у Србији. Истакла је да су се сви 

чланови Комисије трудили да се изаберу по разним основима и обједини предлог са 

кандидатима који су најбољи. Сигурно је остало и остаће неизабрно доста јако добрих 

канидата. Навела је да као члан Комисије не би могла да да неко боље образложење зашто 

неко није прошао, осим да је Комисија рударски радила и да је предложила најбоље 

кандидате. 

  

 Иван Јовичић, заменик председника Високог савета судства истакао је да Комисија 

предлаже тридесет седам кандидата као и да је колега Саво Ђурђић предложио још једног 

кандидата Сузану Недељковић, која је по његовом мишљењу  такође сјајан канидат, те 

уколико неко од предложених кандидата  Комисије не буде изгласан, сагласан је да се 

стави на гласање овај предлог. 

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је навео да из принципијелних разлога 

док се не буде гласало, макар на крају гласања, и  за кандидата којег је предложио да уђе у 

предлог Комисије, неће гласати за предлоге Комисије.  

 

Иван Јовичић, заменик председника Високог савета судства ставио је на гласање 

предлог да се Тамара Ђурашковић, судијски помоћник Апелационог суда у Београду 

предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда 

у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''' '''''''''''''  предложио Тамару Ђурашковић, 

судијског помоћника Апелационог суда у Београду Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

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

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

 

(ПРОТИВ: ''''''''' ''''''''''''''' 
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Судија Иван Јовичић је након гласања за кандидата Тамару Ђурашковић  истакао 

да је  и судија Ђурђић био за овог кандидата као и за неке друге кандидате, од којих су 

већина у предлогу комисије. 

Судија Саво Ђурђић је истакао да је његов став ствар принципа и да су се и други 

чланови Савета залагали за овог кандидата и за друге кандидате који су постали предлог 

комисије.  Кандидат Тамара Ђурашковић и даље ужива његово поверење, али имајући у 

виду наступ председавајућег и већ изнето, сматра да је упитно његово даље учешће на 

седници. 

 

Констатује се да је судија Саво Ђурђић напустио седницу у 12,00 часова. 

 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Јелена Дуњић, судијски помоћик Апелационог суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Јелену Дуњић, судијског 

помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Милица Скоко, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Милицу Скоко, корисика 

почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Соња Павловић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Соњу Павловић, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Ирина Анђелковић, судијски помоћик Апелационог суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Ирину Анђелковић, 

судијског помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 
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 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Милена Вукчевић Јовановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда 

у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Милену Вукчвеић 

Јовановић, корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у 

Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Марија Лаловић, судијски помоћик Апелационог суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Марију Лаловић, судијског 

помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Тања Кољеншић, судијски помоћик Вишег суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Тању Кољеншић, судијског 

помоћника Вишег суда у Београду, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се Пане 

Марјановић, саветник Врховног касационог суда,  предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Панета Марјановића, 

саветника Врховног касационог суда, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се Ана 

Мајсторовић, судијски помоћик Апелационог суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Ану Мајсторовић, судијског 

помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 
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 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се Олга 

Доклестић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Олгу Доклестић, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Синиша Трифуновић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у 

Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Синишу Трифуновића, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Владимир Живановић, судијски помоћик Апелационог суда у Београду предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у 

Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Владимира Живановића, 

судијског помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Бојана Станковић, судијски помоћик Вишег суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Бојану Станковић, 

судијског помоћника Вишег суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Јелана Шумкарац, судијски помоћик Вишег суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Јелену Шумкарац, 

судијског помоћника Вишег суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се Сања 

Црњак Станковић, судијски помоћик Апелационог суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' предложио Сању Црњак Станковић, 

судијског помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Теодора Павловић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,  предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у 

Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Теодору Павловић, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Петар Бановац, судијски помоћик Вишег суда у Београду, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Петра Бановца, судијског 

помоћника Вишег суда у Београду, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Предраг Роснић, судијски помоћик Привредног суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио  Предрага Роснића, 

судијског помоћника Привредног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Ивана Радун, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Јелену Радун, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Мирјана Мадић, судијски помоћик Вишег суда у Београду предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Мирјану Мадић, судијског 

помоћника Вишег суда у Београду, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се Иван 

Ђуришић, судијски помоћик Првог основног суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Ивана Ђуришића, судијског 

помоћника Првог основног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Дејан Миловановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у 

Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Дејана Миловановића, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се Иван 

Ђикановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Ивана Ђикановића 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Драган Мартиновић, судијски помоћик Вишег суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Драгана Мартиновића, 

судијског помоћника Вишег суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Богдан Јанковић, судијски помоћик Апелационог суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Богдана Јанковића, 

судијског помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Ивана Пануцопулу, корисник почетне обуке на Правосудој академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Ивану Пануцопулу, 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Првог основног 

суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Владимир Милетић, судијски помоћик Вишег суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Владимира Милетића, 

судијског помоћника Вишег суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Ивана Мартиновић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у 

Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Ивану Мартиновић, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Зинаида Белић, саветник Врховног касационог суда, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' предложио Зинаиду Белић, саветника 

Врховног касационог суда, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за судију Првог основног суда у Београду. 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Јована Обућина, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' предложио Јовану Обућину, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Марија Стојановић Павловић, судијски помоћик Апелационог суда у Београду предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у 

Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Марију Стојановић 

Павловић, судијског помоћника Апелационог суда у Београду, Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у 

Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Милица Конатар, судијски помоћик Првог основног суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Милицу Конатар, 

судијског помоћника Првог основног  суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Марина Барбир, судијски помоћик Апелационог суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Марину Барбир, судијског 

помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Драгана Станојковић, судијски помоћик Апелационог суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Драгану Станојковић, 

судијског помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Бојан Лалић, судијски помоћик Основног суда у Смедереву, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 



103 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Бојана Лалића, судијског 

помоћника Основног суда у Смедереву, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Светлана Мијовић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у 

Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Светлану Мијовић, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Милија Јелић, судијски помоћик Вишег  суда у Београду предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' ''''''''''''''  је предложио Милију Јелића, 

судијског помоћника Вишег суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

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

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

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

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Сузана Недељковић, судијски помоћик Вишег суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Првог Основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Сузану Недељковић, 

судијског помоћника Вишег суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Првог основног суда у Београду. 

 

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

Другом основном суду у Београду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“ 

број 47/18  од 20.06.2018. године; 

 

 

Констатује се да се Нела Кубуровић, министар правде, изузима од одлучивања по 

овој тачки дневног реда с обзиром на то да је сестра држваног секретара 

Министарства правде, поднела пријаву на овај оглас. 

 

Констатује се да је Нела Кубуровић, министар правде напустила седницу у 12,40 

часова. 
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Иван Јовичић, заменик председника Високог савета судства је навео да Комисија за 

Други основни суд у Београду предлаже  шест кандидата и  први предлог Комисије 

Високог савета судства кандидат Невена Илић, корисник почетне обуке на Правосудној 

академији. Невена Илић је рођена 1987. године у Београду. Основне студије завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Београду 2010. године. Правосудни испит је 

положила 2013. године. Од 18.10.2010. до 04.10.2012. године била је приправник-волонтер 

у Привредном суду у Београду и у Првом основном јавном тужилаштву у Београду. У 

периоду од 04.10.2012. године до 30.11.2013. године била је у радном односу у Првом 

основном јавном тужилаштву, распоређена на радно место тужилачки приправник. Дана 

01. децембра 2013. године постала је полазник почетне обуке на  Правосудној  академије. 

Дана 01. јула 2016. године успешно је положила завршни испит на Правосудној академији 

и осварила завршну оцену пет. Добила је позитивно мишљење од директора Правосудне 

академије. 

Други предлог Комисије је кандидат Нина Пашалић Петровић, судијски помоћник 

у Вишем суду у Београду. Нина Пашалић Петровић је рођена 1978. године. Основне 

студије завршила је 2004. године на Правном факултету Универзитета у Београду. 

Правосудни испит је положила 2008. године. Радни однос на месту судијског приправника 

засновала је дана 28. јуна 2007. године у Петом општинском суду у Београду где је 

наставила да ради после положеног правосудног испита на радном месту судијског 

помоћника у звању судијског сарадника. У Вишем суду у Београду је засновала радни  

однос на неодређено време 01. јануара 2010. године на радном месту судијског помоћника 

у звању вишег судијског сарадника  - самосталнoг саветника. За остварене резултате рада 

у 2015, 2016. и 2017. години оцењенa је оценом „нарочито се истиче“.  Према мишљењу 

седнице свих судија Вишег суда у Београду, кандидат Нина Пашалић Петровић испуњава 

све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Другог основног суда у 

Београду. Кандидат Нина Пашалић Петровић је полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

Трећи предлог Комисије је кандидат Mилош Стојановић, корисник почетне обуке 

на Правосудној академији. Милош Стојановић је рођен 1981. године. Основне студије 

завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године. Правосудни 

испит је положио 2012. године.  Од јануара 2009. године до децембра 2009. године био је 

приправник – волонтер у Првом општинском суду, а од јануара 2010. године, а   потом је у 

Првом основном суду у Београду од јануара 2010. до јануара 2011. године био приправник 

– волонтер. Радни однос на одређено време у Првом основном суду је засновао после 

положеног правосудног испита 04. октобра 2012. године на радном месту судијски 

сарадњник у звању саветник. Дана 01. децембра 2013. године постао је полазник почетне 

обуке на  Правосудној  академије. Дана 01. јула 2016. године успешно је положио завршни 

испит на Правосудној академији и остварио завршну оцену пет. Добио је позитивно 

мишљење директора Правосудне академије. 

Четврти предлог Комисије је кандидат Tијана Пауновић, судијски помоћник у 

Привредном апелационом суду. Тијана Пауновић је рођена 1978. године. Основне студије 

завршила је 2007. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни 

испит је положила 2010. године. Приправнички стаж је након завршетка студија у периоду 

од 25. децембра 2007. до 25. децембра 2009. године  обавила у Привредном суду у 

Београду. Почев од 25. јула 2010. године заснива радни однос на неодређено време у  

Привредном суду у Београду на радном месту виши судијски сарадник – самостални 

саветник. Од 07. октобра 2013. године је у Привредном апелационом суду на радном 

месту судијског сарадника – саветника,  а од 25. јула 2016. године на радном месту вишег 
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судског саветника.  За остварене резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је 

оценом „нарочито се истиче“.  Према мишљењу седнице свих судија Привредног 

апелационог суда, кандидат Тијана Пауновић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Другог основног суда у Београду. Кандидат Тијана 

Пауновић је полагала испит за основне судове и остварила је оцену  пет. 

Пети предлог Комисије је кандидат Jeлена Симић, саветник у Врховног 

касационом суду. Јелена Симић је рођена 1980. године. Основне студије завршила је 2008. 

године на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни испит је положила 

2010. године. Приправнички стаж је након завршетка студија 2008. године обавила у 

Другом општинском суду у Београду. После положеног правосудног испита 24. јануара 

2011. године засновала је радни однос на одређено време у Првом основном суду у 

Београду. Дана 16. маја 2011. године примљена је у радни однос на неодређено време у 

Вишем суду у Београду.     Од 16. септембра 2014. године преузета је у Апелациони суд у 

Београду као виши судијски сарадник – самостални саветник. Од 20. фебруара 2017. 

године ради у  Врховном касационом суду на радном месту саветника. За остварене 

резултате рада у 2015, 2016. и 2017. години оцењена је оценом „нарочито се истиче“.     

Према мишљењу Опште седнице Врховног касационог суда, кандидат   Јелена Симић 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Другог 

основног суда у Београду. Кандидат   Јелена Симић је полагала испит за основне судове и 

остварила је оцену  пет. 

Шести предлог Комисије је кандидат Maрина Гавриловић, адвокат. Марина 

Гавриловић је рођена 1986. године. Основне студије завршила је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 2010. године. Правосудни испит је положила 2013. године. Од 

октобра 2010. до априла 2014. године  радила је у адвокатским канцеларијама у Београду.  

Од априла 2014. године самостално се бави адвокатуром у Београду.   Према мишљењу 

Адвокатске коморе Београда, кандидат Марина Гавриловић је добила позитивно 

мишљење. Кандидат Марина Гавриловић је полагала испит за основне судове и остварила 

је оцену  пет. 

  

 Иван Јовичић, заменик председника Савета је ставио на гласање предлог да се 

Невена Илић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Другог основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Невену Илић, корисника 

почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Другог основног суда у Београду. 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета је ставио на гласање предлог да се Нина 

Пашалић Петровић, судијски помоћник Вишег суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Другог основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Нину Пашалић Петровић, 

судијског помоћника Вишег суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Другог основног суда у Београду. 
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Иван Јовичић, заменик председника Савета је ставио на гласање предлог да се 

Милош Стојановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Другог основног суда у 

Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' предложио Милоша Стојановића, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Другог основног суда у Београду. 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета је ставио на гласање предлог да се 

Тијана Пауновић, судијски помоћник Привредног апелационог суда, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Другог основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Тијану Пауновић, судијског 

помоћника Привредног апелационог суда, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Другог основног суда у Београду. 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета је ставио на гласање предлог да се 

Јелена Симић, саветник Врховног касационог суда, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Другог основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' предложио Јелену Симић, саветника 

Врховног касационог суда, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за судију Другог основног суда у Београду. 

 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета је ставио на гласање предлог да се 

Марина Гавриловић, адвокат, предложи Народној скупштини Републике Србије за избор 

за судију Другог основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Марину Гавриловић, 

адвоката, Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Другог 

основног суда у Београду. 

 

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

Трећем основном суду у Београду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 14/18  од 23.02.2018. године; 

 

Констатује се да је Нела Кубуровић, министар правде присутпила на седницу у 

13,15 часова. 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета је навео да Комисија предлаже десте 

кандидата и  да је први предлог Комисије кандидат Јелена Кнежевић, судијски помоћник у 

Привредном суду у Београду. Јелена Кнежевић је рођена 1982. године. Основне студије 
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завршио је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2006. године, а правосудни 

испит је положила 2008. године. Приправнички стаж је завршила у Другом општинском 

суду у Београду. Почев од 3. новембра 2008. године  засновала је радни однос у 

Привредном суду у Београду на радном месту судијски помоћник са звањем судијски 

сарадник-млађи саветник, а почев од 26. јула 2010. године до данас обавља послове на 

радном месту судијски помоћник са звањем судијски сарадник-саветник. За остварене 

резултате рада у 2015. години, 2016. години и 2017. години оцењена је оценом: „нарочито 

се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Београду, кандидат 

Кнежевић Јелена испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Трећег основног суда у Београду.   Кандидат Јелена Кнежевић је положила испит за 

основне судове и остварила је оцену пет.                                    . 

Други предлог Комисије је кандидат Наташа Рађеновић, судијски помоћник у 

Вишем суду у Београду. Наташа Рађеновић рођена је 1978. године. Основне студије 

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни испит положила 

2012. године.   

Приправнички стаж у трајању од две године обављала у Првом основном суду у Београду. 

Почев од 2012. године радила као судијски помоћник на одређено време, а од 2015. године 

засновала радни однос на неодређено време као судијски помоћник у звању судијски 

сарадник-саветник у Вишем суду у Београду. За остварене резултате рада за 2015. годину, 

2016. годину и 2017. годину оцењена је оценом: “нарочито се истиче“. Према мишљењу 

седнице свих  судија Вишег суда у Београду и Апелационог суда у Београду, кандидат 

Наташа Рађеновић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор 

судије Трећег основног суда у Београду. Кандидат Наташа Рађеновић је положила испит 

за основне судове и остварила је оцену пет. 

Трећи предлог Комисије је кандидат Игор Величковић,  судијски помоћник у  

Трећем основном суду у Београду. Игор Величковић рођен је 1980. године у Београду. 

Основне студије  завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2007. 

године. Правосудни испит положио је 2010 године. Приправнички стаж у трајању од две 

године обавио у Првом основном суду у Београду. Засновао је радни однос 2010. године у 

Првом Основном суду у Београду на радном месту судијског помоћника у звању судијског 

сарадника. У периоду од 2010. године до 2013. године распоређен је на радно место 

судијског сарадника у судској управи, а од априла 2013. године до данас обавља посао на 

радном месту секретара у Трећем основном суду у Београду. За остварене резултате рада у 

2015. години, 2016. години и 2017. години  оцењен је оценом:“нарочито се истиче“. 

Према мишљењу седнице свих судија Трећег основног суда у Београду, кандидат Игор 

Величковић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Трећег основног суда у Београду. Кандидат Игор Величковић  је положио испит за 

основне судове и остварио је оцену пет.                    . 

   Четврти предлог Комисије је кандидат Дина Дрљача Савићевић, саветник у 

Врховном касационом суду. Дрљача Савићевић Дина рођена је 1976. године. Основне 

студије  завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године, а 

правосудни испит положила је 2007. године. У периоду од 28. септембра 2005. године до 

31. децембра 2009. године радила је на радном месту судијског помоћника са звањем 

судијског сарадника, у грађанском и кривичном одељењу Првог општинског суда у 

Београду, а у периоду од 1. јануара 2010. године до 14. фебруара 2010. године радила је на 

радном месту судијског помоћника у звању вишег судијског сарадника.У периоду од 15. 

фебруара 2010. године до 14. септембра 2014. године, обављала је посао на радном месту 

судијског помоћника у звању вишег судијског сарадника у Апелационом суду у Београду, 

а од 15. септембра 2014. године до данас, на основу споразума о преузимању, ради као 
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саветник у Врховном касационом суду.  За остварене резултате рада у  2016. години и 

2017. години оцењена је оценом: „нарочито се истиче“ а за 2015. годину није оцењена јер 

је редила на одређено време. На Општој седници Врховног касационог суда дато је 

мишљење да кандидат Дина Дрљача Сударевић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Трећег основног суда у Београду. Кандидат Дина 

Дрљача Сударевић је положила испит за основне судове и остварила је оцену пет.                    

. 

Пети предлог Комисије је кандидат Ивана Мијаиловић, судијски помоћник у 

Вишем суду у Београду. Мијаиловић Ивана рођена је 1984. године. Основне студије  

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године. Правосудни 

испит положила је 28. септембра 2011. године. Приправнички стаж завршила је у 

Привредном суду у Београду и у  Првом основном суду у Београду.  Након положеног 

правосудног испита у периоду од 26. октобра 2011. године до 1. новембра 2015. године 

радила је као судијски помоћник у Првом основном суду у Београду. Од 1. новембра 2015. 

године до данас ради као судијски помоћник у првостепеном парничном одељењу Вишег 

суда у Београду.  За остварене резултате рада у 2016. години и 2017. години оцењена је 

оценом: „нарочито се истиче“. За 2015. годину није оцењена због рада на одређено време. 

Према мишљењу  седнице свих судија судија Вишег суда у Београду, кандидат Ивана 

Мијаиловић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама за избор судије 

Трећег основног суда у Београду. Кандидат Ивана Мијаиловић је положила испит за 

основне судове и остварила је оцену пет.                                    . 

Шести предлог Комисије је кандидат Ана Милошевић, судијски помоћник у 

Апелационом суду у Београду. Ана Милошевић рођена је 1983. године. Основне студије  

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2007. године. Правосудни 

испит положила је 2010 године. Од априла 2008. године до 2010. године завршила 

приправнички стаж у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног 

испита наставаила је са радом у Провом основном суду у Београду, као судијски 

помоћник. Почев од 15. јануара 2013. године до данас ради као судијски помоћник у звању 

вишег судијског сарадника у Апелационом суду у Београду. Није оцењена због 

коришћења породиљског одсуства. Према мишљењу седнице свих судија Апелационог 

суда у Београду, кандидат Ана Милошевић испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама за избор судије Трећег основног суда у Београду.   Кандидат Ана 

Милошевић је положила испит за основне судове и остварила је оцену пет.  

 Седми предлог Комисије је кандидат Јелена Гајић, судијски помоћник у 

Апелационом суду у Београду. Јелена Гајић а рођена је 1979. године. Основне студије  

завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 2007. године, а правосудни 

испит је положила 25. маја 2010. године. Приправнички стаж завршила је у Другом 

општинском суду у Београду. Почев од августа месеца 2010. године обавља послове 

стручног сарадника Судске праксе у оквиру грађанског одељења  Првог основног суда у 

Београду. Од јануара 2012. године ради као судијски помоћник у грађанском одељењу 

другог степена Вишег суда у Београду, а од новембра 2016. године  ради у грађанском 

одељењу Апалационог суда у Београду. За остварене резултате рада у 2015. години, 2016. 

години и 2017. години оцењена је оценом: „нарочито се истиче“. Према мишљењу 

седнице свих судија Апелационог суда у Београду, кандидат Јелена Гајић испуњава све 

услове који су прописани Законом о судијама за избор судије Трећег основног суда у 

Београду.    

Кандидат Јелена Гајић је положила испит за основне судове и остварила је оцену пет.                                     

Осми предлог Комисије је кандидат Дина Родић, судијски помоћник у Првом 

основном суду у Београду. Дина Родић рођена је 1975 године. Основне студије  завршила 
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је на Правном факултету Универзитета у Београду 1999. године, а правосудни испит је 

положила 2002. године. Приправнички стаж завршила је у Трећем општинском суду у 

Београду, у периоду од 15. новембра 1999. године до 28. фебруара 2002. године. Почев од 

01. фебруара 2004 године, радила је као виши судијски сарадник у истом суду. Почев од 

15. јула 2011. године до данас ради у оставинском одељењу Првог основног суда у 

Београду. 

За остварене резултате рада у 2015. години, 2016. години и 2017. години оцењена је 

оценом: „нарочито се истиче“. Према мишљењу седнице свих судија Првог основног суда 

у Београду, кандидат Дина Родић испуњава све услове који су прописани Законом о 

судијама за избор судије Трећег основног суда у Београду. Кандидат Дина Родић је 

положила испит за основне судове и остварила је оцену пет.                                    . 

Девети предлог Комисије је кандидат Милица Ивановић, саветник у Врховном 

касационом суду. Милица Ивановић је рођена 1981. године. Основне студије  завршила је 

на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2006. године, а правосудни испит је 

положила 23. децембра 2009. године. Почев од 14. јуна 2010. године до 25. јула 2010. 

године обављала је посао на радном месту судијског помоћника у звању судијског 

сарадника. У Вишем суду Београду од 26. јула 2010. године до 31. јануара 2018. Године. У 

Врховном касационом суду од 01. фебруара 2018. године до данас ради као саветник. За 

остварене резултате рада у 2015. години, 2016. години и 2017. години оцењена је оценом: 

„нарочито се истиче“. На Општој седници Врховног касационог суда дато је мишљење да 

кандидат  Милица Ивановић испуњава све услове који су прописани Законом о судијама 

за избор судије Трећег основног суда у Београду. Кандидат Милица Ивановић је положила 

испит за основне судове и остварила је оцену пет.                                    . 

Десети предлог Комисије је кандидат  Караџић Богдан, корисник почетне обуке на 

Правосудној академији. Караџић Богдан је рођен 1988 године. Основне студије завршио је 

на Правном факултету Универзитета у Београду 2010. године, а правосудни испит је 

положио 02. октобра 2013. године. У периоду од 18. новембра 2013. године до 31. јануара 

2015. године радио је у Првом основном суду у Београду на радном месту судијског 

сарадника у звању саветник. Почев од 2015. године корисник је почетне обуке на 

Правосудној академији. Дана 06. јула 2017. године положио је завршни испит на 

Правосудној академији и остварио завршну  оцену пет. Добио је позитивно мишљење 

директора Праваосудне академије. 

 

 

 Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Јелена Кнежевић, судијски помоћник Привредног суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Јелену Кнежевић, 

судијског помоћника Привредног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да Наташа 

Рађеновић, судијски помоћник Вишег  суда у Београду, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Наташу Рађеновић, 

судијског помоћника Вишег суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се Игор 

Величковић, судијски помоћник Трећег основног суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Игора Величковића, 

судијског помоћника Трећег основног суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се Дина 

Дрљача Савићевић, саветник Врховног касационог суда, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Дину Дрљача Савићевић, 

саветника Врховног касационог суда, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Ивана Мијаиловић, судијски помоћник Вишег суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Ивану Мијаиловић, 

судијског помоћника Вишег суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се Ана 

Милошевић, судијски помоћник Апелационог суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Ану Милошевић, 

судијског помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Јелена Гајић, судијски помоћник Апелационог суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Јелену Гајић, судијског 

помоћника Апелационог суда у Београду, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се Дина 

Родић, судијски помоћник Првог основног суда у Београду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' предложио Дину Родић, судијског 

помоћника Првог основног  суда у Београду, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Милица Ивановић, саветник Врховног касационог суда, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' предложио Милицу Ивановић, 

саветника Врховног касационог суда, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

 

Иван Јовичић, заменик председника Савета ставио је на гласање предлог да се 

Богдан Караџић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Богдана Караџића, 

корисника почетне обуке на Правосудној академији, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Трећег основног суда у Београду. 

 

 

     Седница завршена у 14,15 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                 ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                      Иван Јовичић                         

 

 


