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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-5/2019-01 

Датум 19.02.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 19. фебруара  2019. године 

 

 

Седница је почела у 9,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Саво Ђурђић, Иван Јовичић  и Матија 

Радојичић, изборни чланови Високог савета судства из реда судија и Петар Петровић, 

председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу. 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.   

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Пету редовну  

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

 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

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

бирани на судијску функцију на период од три године; 

2. Разматрање и давање мишљења на Нацрт ревидираног Акционог плана за 

Поглавље 23; 

3. Разматрање и давање мишљења  на Радни текст Националне стратегије реформе 

правосуђа за период од 2019-2024. године; 

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

'''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Пету редовну седницу 

сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

1. 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 

председнику Комисије за вредновање рада судија и председника суда, судији Бранислави 

Горавици. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да је Одлуком Народне скупштине РС број 14 

од 12.02.2016. године (,,Службени гласник РС“, број 12/16) Ана Сакић Жуковски, 

изабрана први пут на судијску функцију у Основни суд у Краљеву, а ступила је на 

судијску функцију 29.02.2016. године. Kомисија  Вишег суда у Краљеву за спровођење 

поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у 

Краљеву и Основног суда у Рашкој спровела је поступак вредновања рада судије Ане 

Сакић Жуковски. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела 

одлуку Су I 1-21/18-31 од 21.05.2018. године и одлуку Су I 1-51/18-5 од 24.01.2019. 

године, којима је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за 

период од 01.03.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“. Имајући у виду оцене рада, Комисија је 

предложила да се судија Ана Сакић Жуковски изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Краљеву, почев од 01.03.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 14 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Бојана Поповић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Краљеву, а ступила је на судијску функцију 29.02.2016. године. Kомисија  Вишег 

суда у Краљеву за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Краљеву и Основног суда у Рашкој спровела је поступак 

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

комисија је донела одлуку Су I 1-21/18-30 од 21.05.2018. године и одлуку Су I 1-51/18-6 од 

24.01.2019. године, којима је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 01.03.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила 

да се судија Бојана Поповић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Краљеву, почев од 01.03.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 13 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Биљана Мирић, изабрана је први пут на судијску функцију у Прекршајни 

суд у Нишу, а ступила је на судијску функцију 01.03.2016. године. Комисијa Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, Прекршајног суда 

у Лесковцу, Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, Прекршајног суда у  
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Пироту, Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у Прокупљу спровела је 

поступак вредновања рада судије Биљане Мирић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су  V-34 2209/18-3 од 28.05.2018. године и 

одлуке Су I-1 6252/18-05 од 22.01.2019. године, којима је именованој судији, за прву, 

други и трећу годину рада, односно за период од 01.03.2016. године до 60 дана пре истека 

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

Комисија је предложила да се судија Биљана Мирић, изабере на сталнлу судијску 

функцију у Прекршајни суд у Нишу, почев од 02.03.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 13 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Братислава Дамњановић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Прекршајни суд у Нишу, а ступила је на судијску функцију 01.03.2016. године. Комисијa 

Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, 

Прекршајног суда у Лесковцу, Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, 

Прекршајног суда у Пироту, Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у 

Прокупљу спровела је поступак вредновања рада судије Братиславе Дамњановић. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I-1 6252/18-07 од 

22.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву и трећу годину рада, утврђена 

оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“, док за другу годину рада, односно 

за период од 01.03.2017. године до 28.02.2018. године, рад именоване судије није 

вреднован због коришћења породиљског одсуства и одсуства ради неге детета. Комисија 

је предложила да се судија Братислава Дамњановић, изабере на сталну судијску функцију 

у Прекршајни суд у Нишу, почев од 02.03.2019. године.  

  Одлуком Народне скупштине РС број 12 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Дарко Прстић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у 

Неготину, а ступио је на судијску функцију 01.03.2016. године. Kомисија  Вишег суда у 

Неготину за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Мајданпеку и Основног суда у Неготину, спровела је 

поступак вредновања рада судије Дарка Прстића. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су VIII 12/19-1  од 25.01.2019. године, којом 

је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 

01.03.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила да се судија Дарко Прстић, 

изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Неготину, почев од 02.03.2019. 

године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 12 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Драгана Антоновић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Неготину, а ступила је на судијску функцију 01.03.2016. године. Kомисија  Вишег 

суда у Неготину за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Мајданпеку и Основног суда у Неготину, спровела је 

поступак вредновања рада судије Драгане Антоновић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I-1 12/18-4 од 15.05.2018. године и Су VIII 

12/19-2 од 25.01.2019. године, којима је именованој судији, за прву, други и трећу годину 

рада, односно за период од 01.03.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је 

предложила да се судија Драгана Антоновић, изабере на сталнлу судијску функцију у 

Основни суд у Неготину, почев од 02.03.2019. године.  
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Одлуком Народне скупштине РС број 13 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Јасмина Крстић, изабрана је први пут на судијску функцију у Прекршајни 

суд у Нишу, а ступила је на судијску функцију 01.03.2016. године. Комисијa Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, Прекршајног суда 

у Лесковцу, Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, Прекршајног суда у 

Пироту, Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у Прокупљу спровела је 

поступак вредновања рада судије Јасмине Крстић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V-34 2205/18-3 од 28.05.2018. године и 

одлуку Су I-1 6252/18-06 од 22.01.2019. године, којима је именованој судији, за прву, 

други и трећу годину рада, односно за период од 01.03.2016. године до 60 дана пре истека 

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

Комисија је предложила да се судија Јасмина Крстић, изабере на сталну судијску 

функцију у Прекршајни суд у Нишу, почев од 02.03.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 11 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Марија Марковић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Прекршајни суд у Зрењанину, а ступила је на судијску функцију 01.03.2016. године. 

Комисија Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцена рада судија и председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, 

Прекршајног суда у Бечеју, Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, 

Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у 

Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, Прекршајног суда у Сремској Митровици, 

Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу, 

спровела је поступак вредновања рада судије Марије Марковић. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V-34 2286/18-3 од 23.05.2018. 

године и одлуку Су I-1 6254/18-06 од 31.01.2019. године, на основну којих је именованој 

судији за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 01.03.2016. године до 60 

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

судијску функцију“.  Комисија је имајући у виду оцене рада предложила да се судија 

Марија Марковић, изабере на сталнлу судијску функцију у Прекршајни суд у Зрењанину 

почев од 02.03.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 11 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Миладин Данојлић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Лозници, а ступио је на судијску функцију 01.03.2016. године. Решењем Високог 

савета судства бр. 119-00-286/2019-01 од 22.01.2019. године, именовани судија је 

премештен у Основни суд у Шапцу, почев од 01.02.2019. године. Kомисија Вишег суда у 

Шапцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Лозници и Основног суда у Шапцу спровела је поступак 

вредновања рада судије Миладина Данојлића. Након спроведеног поступка вредновања 

рада, комисија је донела одлуку  Су VIII 93/2018-12  од 05.06.2018. године и одлуке Су-

VIII-232/2018-2 од 04.02.2019. године, којима је именованом судији, за прву, други и трећу 

годину рада, односно за период од 01.03.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

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

предложила да се судија Миладин Данојлић, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Шапцу, почев од 02.03.2019. године.  
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Одлуком Народне скупштине РС број 11 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Миленко Мијић, изабран је први пут на судијску функцију у Прекршајни 

суд у Шапцу, а ступио је на судијску функцију 01.03.2016. године. Комисија Прекршајног 

 апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, 

Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом 

Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, 

Прекршајног суда у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног 

суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу, спровела је поступак вредновања рада 

судије Миленка Мијића. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је 

донела одлуку Су I-1 6256/18-04 од 31.01.2019. године, којом је именованом судији, за 

прву, други и трећу годину рада, односно за период од 01.03.2016. године до 60 дана пре 

истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску 

функцију“. Комисија је предложила да се судија Миленко Мијић, изабере на сталнлу 

судисјку функцију у Прекршајни суд у Шапцу, почев од 02.03.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 13 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Увалин Милош, изабран је први пут на судијску функцију у Прекршајни 

суд у Нишу, а ступио је на судијску функцију 01.03.2016. године. Комисијa Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, Прекршајног суда 

у Лесковцу, Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, Прекршајног суда у 

Пироту, Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у Прокупљу, спровела је 

поступак вредновања рада судије Увалин Милоша. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I-1 6252/18-04 од 22.01.2019. године, којом 

је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 

01.03.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила да се судија Увалин 

Милош, изабере на сталнлу судијску функцију у Прекршајни суд у Нишу, почев од 

02.03.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 11 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Младен Јеличић, изабран је први пут на судијску функцију у Прекршајни 

суд у Шапцу, а ступио је на судијску функцију 01.03.2016. године. Комисија Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, 

Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом 

Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, 

Прекршајног суда у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног 

суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу, спровела је поступак вредновања рада 

судије Младена Јеличића. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је 

донела одлуку Су V-34 2232/18-3 од 23.05.2018. године и одлуке Су I-1 6256/18-5 од 

31.01.2019. године, којима је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 01.03.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила 

да се судија Младен Јеличић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Шапцу, почев од 02.03.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 11 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Софија Стојановић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Прекршајни суд у Зрењанину, а ступила је на судијску функцију 01.03.2016. године. 
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Комисија Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцена рада судија и председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, 

Прекршајног суда у Бечеју, Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, 

Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у 

Сенти, Прекршајног суда у  

 

Сомбору, Прекршајног суда у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, 

Прекршајног суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу, спровела је поступак 

вредновања рада судије Софије Стојановић. Након спроведеног поступка вредновања 

рада, комисија је донела одлуку Су V-34 443/17-7 од 10.08.2017. године и одлуку Су I-1 

6254/18-07 од 31.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу 

годину рада, односно за период од 01.03.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је 

предложила да се судија Софија Стојановић, изабере на сталну судијску функцију у 

Прекршајни суд у Зрењанину почев од 02.03.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 15 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Владимир Томовић, изабран је први пут на судијску функцију у 

Прекршајни суд у Крагујевцу, а ступио је на судијску функцију 01.03.2016. године. 

Kомисијa Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, 

Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда 

у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног 

суда у Новом Пазару, Прекршајног суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, 

Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, 

Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и 

Прекршајног суда у Ужицу спровела је поступак вредновања рада судије Владимира 

Томовића. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I-

1 6253/18-03 од 21.01.2019. године, којом је именованом судији, за прву, други и трећу 

годину рада, односно за период од 01.03.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је 

предложила да се судија Владимир Томовић, изабере на сталну судијску функцију у 

Прекршајни суд у Крагујевцу, почев од 02.03.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 15 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Ивана Пламенац, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Прекршајни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 01.03.2016. године. 

Kомисијa Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, 

Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда 

у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног 

суда у Новом Пазару, Прекршајног суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, 

Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, 

Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и 

Прекршајног суда у Ужицу спровела је поступак вредновања рада судије Иване Пламенац. 

Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I-1 6253/18-4 

од 21.01.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 01.03.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила 

да се судија Ивана Пламенац, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Крагујевцу, почев од 02.03.2019. године. 
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Одлуком Народне скупштине РС број 11 од 12.02.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 12/16) Оливера Лазаревић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Лозници, а ступила је на судијску функцију 01.03.2016. године. Одлуком комисије 

Вишег суда у Шапцу Су – VIII-232/2018-1 од 04.02.2019. године, утврђује се  судији 

Основног суда у Лозници Оливери Лазаревић, оцена за период од 01.03.2016. године до 

24.10.2016. године: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. За период од 

25.10.2016. године до 31.12.2018. године, судија Основног суда у Лозници Оливера 

Лазаревић остаје  

неоцењена. У ставу 5. образложења Одлуке, наведено је да је судија Оливера Лазаревић 

удаљена са судијске функције до окончања поступка који се против ње води решењем 

Врховног касационог суда Су II -13 34/16 oд 24.10.2016. године, да је тај поступак 

покренут  

за тешко кривично дело примање мита, као и да је током тог поступка промењена 

квалификација на  блаже кривично дело  - злоупотреба службеног положаја у помагању и 

чл. 359 став 1. Кривичног законика у вези члана 35. КЗ. Из дописа Вишег суда у Шапцу 

СУ VIII 232/18 од 14.02.2019. године, произлази да се судија Оливера Лазаревић одрекла 

права на приговор на Одлуку Комисије Вишег суда у Шапцу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Лозници и 

Основног суда у Шапцу Су - VIII-232/2018-1 од 04.02.2019. године, као и да је цитирана 

Одлука комисије постала правоснажна дана 14.02.2019. године. Судија Бранислава 

Горавица је навела да Комисија не предлаже да се судија Оливера Лазаревић изабере на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Лозници. Ово стога што је рад судије у току 

трогодишњег мандата вреднован за кратак период и то само за 7 месеци и 23 дана, и да 

нису постојале објективне околности које су утицале на то да се рад судије не вреднује за 

целокупни период  рада почев од 01.03.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

мандата. 

 

 

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

Ана Сакић Жуковски, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд  у Краљеву, 

почев од 01.03.2019. године.  

 

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

 

           О Д Л У К У  

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

Судија Ана Сакић Жуковски,  бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Краљеву, почев од 01.03.2019. године. 

 

 

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

Бојана Поповић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд  у Краљеву, почев од 

01.03.2019. године.  

 

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

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

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

Краљеву,  почев од 01.03.2019. године. 

 

 

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

Биљана Мирић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Нишу, почев од 

02.03.2019. године.  

 

 

 

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

 

           О Д Л У К У  

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

Судија Биљана Мирић,  бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Нишу почев од 02.03.2019. године. 

 

 

 

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

Братислава Дамњановић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Нишу, 

почев од 02.03.2019. године.  

 

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

 

           О Д Л У К У  

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

Судија Братислава Дамњановић,  бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни 

суд у Нишу, почев од 02.03.2019. године. 

 

 

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

Дарко Прстић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд  у Неготину, почев од 

02.03.2019. године.  

 

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

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

Судија Дарко Прстић,  бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Неготину, почев од 02.03.2019. године. 

 

 

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

Драгана Антоновић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд  у Неготину, 

почев од 02.03.2019. године.  

 

 

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

 

           О Д Л У К У  

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

Судија Драгана Антоновић,  бира се на сталну судијску функцију у Основини суд у 

Неготину,  почев од 02.03.2019. године. 

 

 

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

Јасмина Крстић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Нишу, почев од 

02.03.2019. године.  

 

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

 

           О Д Л У К У  

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

Судија Јасмина Крстић,  бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Нишу,  почев од 02.03.2019. године. 

 

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

Марија Марковић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Зрењанину, 

почев од 02.03.2019. године.  

 

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

 

           О Д Л У К У  

  о избору судије на сталну судијску функцију 
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Судија Марија Марковић,  бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Зрењанину почев од 02.03.2019. године. 

 

 

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

Миладин Данојлић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд  у Шапцу, почев 

од 02.03.2019. године.  

 

 

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

 

           О Д Л У К У  

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

Судија Миладин Данојлић,  бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Шапцу,  почев од 02.03.2019. године. 

 

 

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

Миленко Мијић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Шапцу, почев 

од 02.03.2019. године.  

 

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

 

           О Д Л У К У  

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

Судија Миленко Мијић,  бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Шапцу,  почев од 02.03.2019. године. 

 

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

Увалин Милош, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Нишу, почев од 

02.03.2019. године.  

 

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

 

           О Д Л У К У  

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

Судија Увалин Милош,  бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Нишу, почев од 02.03.2019. године. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се судија 

Младен Јеличић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Шапцу, почев 

од 02.03.2019. године.  

 

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

 

 

           О Д Л У К У  

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

Судија Младен Јеличић,  бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Шапцу,  почев од 02.03.2019. године. 

 

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

Софија Стојановић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Зрењанину, 

почев од 02.03.2019. године.  

 

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

 

           О Д Л У К У  

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

Судија Софија Стојановић,  бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Зрењанину,  почев од 02.03.2019. године. 

 

 

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

Владимир Томовић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Крагујевцу, 

почев од 02.03.2019. године.  

 

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

 

           О Д Л У К У  

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

Судија Владимир Томовић,  бира се на сталну судијску функцију  у Прекршајни суд у 

Крагујевцу, почев од 02.03.2019. године. 

 

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

Ивана Пламенац, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Крагујевцу, 

почев од 02.03.2019. године.  

 

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

  о избору судије на сталну судијску функцију 

 

Судија Ивана Пламенац,  бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Крагујевцу,  почев од 02.03.2019. године. 

 

  

 Драгомир Милојевић, председник Савета је предложио да се судија Оливера 

Лазаревић не изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Лозници, и предложио 

да се донесе одлука о престанку  судијске функције, због неизбора на сталну судијску 

функцију, почев од дана истека трогодишњег мандата. 

 

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

 

 

О Д Л У К У  

                    -о престанку судијске функције судији који је први пут биран- 

 

 

Оливери Лазаревић, судији Основног суда у Лозници, престаје судијска функција због 

неизбора на сталну судијску функцију, дана 02.03.2019. године. 

 

 

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

другој и трећој тачки дневног реда Седнице, већ да се се пређе на одлучивање по четвртој 

тачки, а као разлог је навео да је у обавези да присуствује неодложном пословном 

састанку, а  о ком предлогу су се присутни чланови једногласно сагласили. 

 

 

4.Разно: 

 

- Одлучивањe о престанку судијске функције због трајног губитка радне 

способности за обављање судијске функције 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је председник Привредног 

суда у Новом Саду, обавестио Високи савет судства да је код судије Плећаш Давора 

утврђен трајни губитак радне способности, па је, у вези са наведеним, доставио 

правноснажно решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - 

Филијала Нови Сад, број: 37-182.10.154671/2019 од 4. јануара 2019. године, којим се код 

именованог судије од 10. октобра 2018. године утврђује трајни губитак радне способности 

као последица болести. Решење је постало правноснажно 2. фебруара 2019. године. 

 

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

о престанку судијске функције 

 

 

Плећаш Давору, судији Привредног суда у Новом Саду, престаје судијска функција 

због трајног губитка радне способности за обављање судијске функције, 2. фебруара 2019. 

године. 

 

- Разматрање захтева за упућивање на студијско путовање 

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

 

О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Ивани Миловановић, судији Основног суда у 

Нишу, у Хаг, у периоду од од 13. до 22. марта 2019. године, како би учествовала у обуци у 

оквиру Matra Rule of Law Training Programme „Administration of justice”.             

 

 

 

      Седница завршена у 10,15 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


