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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-32/2019-01 

Датум 10.09.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                           одржане 10. септембра 2019. године 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Саво Ђурђић, 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 вакултета. Поред чланова Савета, седници су  

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

в.д. помоћника секретара Високог савета судства. 

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Двадесет прву 

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

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са Двадесете редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 03.09. 2019. године;  

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

Апелационог суда у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Ваљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 

15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Зајечару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 

15.03.2019. године; 
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5. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Вишег суда у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Јагодини, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 

15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 

15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Крушевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Лесковцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Неготину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 

15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Новом Пазару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

15. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Вишег суда у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Сомбору, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 

15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Сремској Митровици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Ужицу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 

15.03.2019. године; 
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21. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Вишег суда у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 

15.03.2019. године; 

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

Вишег суда у Шапцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 

15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Основног суда у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 

15.03.2019. године; 

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

Привредног суда у Ваљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

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

Привредног суда у Зајечару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Привредног суда у Зрењанину који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Привредног суда у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Привредног суда у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Привредног суда у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 

31. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Привредног суда у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.02019. године; 

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

Привредног суда у Панчеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Привредног суда у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Привредног суда у Сремској Митровици, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Привредног суда у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Привредног суда у Ужицу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  

од 15.03.2019. године; 
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37. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника 

Прекршајног суда у Београду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Прекршајног суда у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

Прекршајног суда у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

18/19  од 15.03.2019. године; 

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

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

11/19  од 20.03.2019. године; 

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

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

11/19  од 20.03.2019. године; 

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

Основном суду у Лозници, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 11/19  

од 20.03.2019. године; 

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

Основном суду у Петровцу на Млави, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 11/19  од 20.03.2019. године; 

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

Основном суду у Горњем Милановцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 11/19  од 20.03.2019. године; 

45. 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 

11/19  од 20.03.2019. године; 

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

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

11/19  од 20.03.2019. године; 

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

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

број 20/19  од 22.03.2019. године; 

48. Доношење Одлуке о броју судија поротника у судовима; 

49. Разно. 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  предложени дневни ред те су 

'''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Двадесет прву редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

 

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

 

 

1.Усвајање записника са Двадесете редовне седнице Високог савета судства           

која је одржана 03.09. 2019. године; 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' усвојио записник са Двадесете редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 03.09.2019. године. 
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('''' '''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''' ''' ''''''''' ''''''''''''''''''' ''    

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

 

 

 

  

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

председника Апелационог суда у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

Након добијене речи судија Бранислава Горавица је упознала присутне чланове 

Савета да је у материјалу у табелама које се односе на избор председника за Апелациони 

суд у Новом Саду, избор председника у свим вишим и привредним судовима,  који је 

достављен свим члановима Савета испод наслова  погрешно означен број Службеног 

гласника и датум, тако да  уместо броја Службеног гласника  6/19 треба да стоји број 18/19 

од 15.03.2019. године. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је дневни ред за ову седницу 

урађен исправно са тачним навођењем броја Службеног гласника и датума, већ да је до 

грешке дошло у материјалу – табелама и то везано за одлучивање по тачкама дневног реда 

почев од 2-23 и од 25-37 тачке дневног реда, тако што је погрешно означен број Службеног 

гласника и датум, те уместо броја Службеног гласника 6/19, треба да стоји број 18/19 од 

15.03.2019. године. 

 

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

председнику Комисије Савета, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Апелациони суд 

у Новом Саду на оглас за избор председника суда пријаве поднело укупно четири 

кандидата. У међувремену је једна пријава одбачена, а једна је повучена, те су фактички 

остала само два кандидата. Комисија је након што је заједнички прегледала уредност и 

благовременост пријава, сваки члан комисије је потпуно самостално читао програме рада 

кандидата, који су достављени у писаној форми и исте самостално оценио, а потом је 

комисија записнички заједно утврдила оцене за програм и просечну оцену за програм 

кандидата. Потом на разговорима са кандидатима били су спремљени сви прописани 

образци, формулари према правилнику Високог савета судства и налазили су се у 

просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом програма рада, која је претходно 

утврђена и како је који кандидат завршавао разговор, такође је сваки члан комисије 

самостално оцењивао разговоре, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену 

са разговора и завршну оцену.  

Судија Бранислава Горавица је навела да је једногласан предлог комисије за избор 

председника за Апелациони суд у Новом Саду, судија Алимпић Мирослав. Он је 1959. 

годиште, судија је Апелационог суда у Новом Саду. Иначе је у суду од 1983. године у 

својству судијског приправника, а на сталну судијску функцију у Општинском суду у 

Новом Саду изабран је 01.03.1988. године, где је био до 1995. године. За судију Окружног 

суда у Новом Саду изабран је 01.11.1995. године. Након реформе 1. јануара 2010. године, 

ступио је на функцију судије Вишег суда у Новом Саду, а за Апелациони суд у Новом Саду 

изабран је 20. новембра 2013. године. Он је и даље судија Апелационог суда у Новом Саду, 
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али је  од 26. октобра 2016. године постављен је за вршиоца функције председника Вишег 

суда у Шапцу, након суспензије тадашњег председника због кривичног поступка и на тој 

функцији се налази и сада. Има просечну оцену за програм рада пет, са разговора пет, 

завршну оцену пет. Апелациони суд у Новом Саду, суд за који конкурише дао је позитивно 

мишљење о кандидату и добио је 30 гласова. Његов рад је оцењиван два пута оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“. Оно што не пише у материјалима је то да је 

судија Алимпић био у Посебном одељењу Окружног суда у Београду за ратне злочине, да 

је у време Нато бомбардовања био и у Ратном војном суду као резервни официр и судија 

тог суда.  

 

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

дискусију. 

 

Након добијене речи професор др Ранко Кеча је предложио да председник комисије 

изнесе податке и о другом кандидату. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да није уобичајено да 

комисија износи податке кандидата кога комисија није предложила, и истакла да и поред 

тога ће изнети податке другог кандидата и навела да је други кандидат Тадић Дарко, судија 

Апелационог суда у Новом Саду. Он је рођен 1973. године, он је такође судско дете, 

приправник је од 1998. године у Општинском суду у Новом Саду, на сталну судијску 

функцију је изабран 16.07.2003. године у Општински суд у Новом Саду. Он је био упућен 

на испомоћ у Виши суд у Новом Саду у септембру 2010. године до 31.08.2011. године, али 

није био никада изабран за судију вишег суда. За судију Апелационог суда у Новом Саду 

изабран је 20.11.2013. године, при чему је постављен за вршиоца функције председника 

Основног суда у Новом Саду 21.11.2013. године и био је прво вршилац функције 

председника Основног суда у Новом Саду, потом је био вршилац функције председника 

Вишег суда у Новом Саду, а председник Вишег суда у Новом Саду је био од 23.05.2014. 

године до 24.05.2019. године, а од 28.05.2019. године  је вршилац функције председника 

Апелационог суда у Новом Саду. Иначе просечна оцена за програм рада је 4,66, просечна 

оцена са разговора је 4,33 и то је врло близу петице када се сабере, али када се то подели не 

добије се 4,5 да би се могло заокружити на петицу. Тако да се ради о томе да је подједнак 

број петица и четворки добио кандидат. Што се тиче суда за који конкурише дабио је 

позитивно мишљење и 18 гласова својих колега, а његов рад је оцењиван и добио је оцену 

рада „ изузетно успшено обавља функцију председника суда“ и „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“.  Дипломирао је са просечном оценом 9,03 и магистрирао у октобру 

2010. године. 

 

Након добијене речи Петар Петровић је истакао да га занима шта је то субјективно 

утицало на комисију односно на чланове комисије да кандидату Дарку Тадићу, два члана 

комисије дају оцену четири. 

 

Након добијене речи судија Бранислава Горавица је истакла да кандидат који је 

предложен деловао је сигурније у разговору, иначе са свим кандидатима се разговор 

обављао потпуно по  идентичним питањима, од које се једно питање односило на начин 

контроле и усаглашавања рада подручних судова, а оно прво питање класично које се свима 

поставља односило се на проблеме у раду суда за који конкурише и предлоге за решавање 

тих проблема. Судија Бранислава Горавица је истакла да може да претпостави због чега је 

кандидат Алимпић у том делу био сигурнији, а то је чињеница да фактички кандидат Тадић 
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није радио као судија у апелационом суду, није никада радио на предметима као судија у 

апелационом суду да би знао те проблеме које судије имају у раду у различитим материјама, 

за разлику од кандидат Алимпића који је имао то искуство. То је једна разлика која је на 

разговору определила ту разлику у оцењивању кандидата. Истакла је да су оба кандидата 

одлична, али да је та разлика од 0,5  била у погледу оцене. 

 

Након добијене речи професор др Ранко Кеча је истакао да судију Дарка Тадића зна 

као једног изузетно доброг студента. Навео је да о њему зна доста ствари, да је урадио 

одлично магистарски рад, да је пред завршетком докторске дисертације, а све је то праћено 

једном лепом судијском каријером. Он није кандидат преко кога се може прећи, посебно 

што је реч о младом човеку који има изузетан потенцијал и сматра да би значајно могао 

унапредити рад апелационог суда.  

 

Након добијене речи судија Матија Радојичић је навео да посматрајући стратешки 

оба кандидата су сјајна, само што судија Тадић није конкурисао за виши суд где је сада 

председник, док је судија Алимпић конкурисао за Виши суд у Новом Саду. Навео је да 

обојица заслужују да буду председници, и истако је да би волео да се пронађе неко решење 

да оба врхунска кандидата буду председници судова у Новом Саду. 

 

Након добијене речи судија Саво Ђурђић је истакао да је члан комисије којој је 

поверено да оцени програме кандидата за председника Апелационог суда у Новом Саду и 

да обави разговор и да предлог и навео је да у потпуности подржава јединствени предлог 

комисије. Апелује да се нађе време да се детаљно и добро изнесе ова тачка дневног реда без 

обзира што на данашњој седници постоје 49 тачака. Истакао је да сви треба да  добију 

прилику за дискусију и одговоре на питања. Истакао је да осећа посебно одговорност према 

овом питању и одлуци јер обавља судијску функцију у том суду за кога се предлаже 

кандидат за председника суда и да је гласовима тих судија, значајном већином, изабран за 

члана Савета, због чега моли да се обрати пажња јер ово није само формални поступак, него 

све активности које се тичу избора за један од највиших судова у Републици Србији. То није 

свакодневни задатак, ту се показује однос чланова Савета према активном стању у 

правосуђу, показује се и примена критеријумима на које су се чланови Савета обавезали  

својим одлукама, према коме се може закључити у ком правцу се правосудна политика 

Савета одвија у погледу кадрова. Истакао је да члан 69. Закона  о судијама који се односи и 

на друга питања која ће се данас разматрати, али овај члан каже да за председника суда 

може бити изабран судија који се налази на сталној судијској функцији у суду истог или 

вишег степена, али који има изражену способност за руковођење и организацију послова у 

суду, а у складу са критеријумима које доноси Високи савет судства. Високи савет судства 

је донео овај Правилник о критеријумима и мерилима  у поступку за предлагање 

председника судова и поред тога у Закону о судијама стоји да пре утврђивања предлога, 

Високи савет судства прибавља мишљење о пријављеним кандидатима од седнице свих 

судија суда за који се предлаже избор председника. Истакао је да су се 30 судија 

Апелационог суда у Новом Саду изјасниле за кандидата Алимпић Мирослава, а 18 судија 

се изјаснило за кандидата Дарка Тадића. Оно што је речено јесте да је судија Мирослав 

Алимпић, да је он дао више могућности да чланови комисије оптирају код његовог 

предлагања, с обзиром да је он конкурисао и за председника Вишег суда у Новом Саду, 

могао је формално да конкурише и судија Дарко Тадић, а Комисија Високог савета судства 

је одлучила да предложи кандидата за председник овог суда оног ко испуњава ова два 

елемента који помиње Закон о судијама, једноставно има боље резултате по виђењу 

комисије.  С друге стране ради се о искуснијем судији, судија који више неће имати шансу 
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да конкурише за председника суда, за разлику од кандидата Дарка Тадића кога такође 

уважава, и истиче да не би желео да се на било који начин схвати да једног или другог као 

личност, као колегу не цени, истако је да се ради о изузетно добрим и успешним судијама, 

али да Дарко Тадић, ако је председник суда први међу једнакима, практично да би био први 

међу једнакима, морао би мало и судити а потом ићи даље. Он има искуства у вишем суду 

као упућен судија. Истакао је да ништа неће рећи лоше о Дарку Тадићу, али ће рећи још 

позитивније о кандидату Алимпићу, јер је он судио у Посебном одељењу, поступао је у 

истражном одељењу и вршилац је функције председника Вишег суда у Шапцу. Додао је да 

је ово изузетно важан моменат и да се на овај начин опредељује будућа пракса Апелационог 

суда у Новом Саду. Истакао је ад Савет има прилику да бира између ова два кандидата, о 

чему је комисија рекла своје мишљење. Додао је да што се тиче политичких мишљења и 

оцена, овај предлог иде по важећем неизмењеном уставном оквиру, овај предлог иде на 

скупштину и скупштина га не мора гласати. Не би требало дозволити да буде неформални 

утицај, мишљење неких људи који су ван правосуђа,којима се  више свиђа један или други 

кандидат, то не треба да утиче на  избор  Савета. Ово је предлог Високог савета судства, 

овде су чланови Високог савета судства, зна се по којим критеријумима и мерилима се 

предлажу кандидати и сматра да са пуним правом треба предложити овог канидата који је 

заиста добио подршку и судија и Комисије Високог савета судства. Не ради се о неискусним 

судијама, јер су то све судије апелационог суда и  да не значи да Дарко Тадић неће сутра, 

прекосутра бити кандидат Савета, да га не би требало предложити на неку другу функцију. 

Напротив,  он је потенцијални кандидат кад буде могућност, али Алимпић заслужује још 

више. 

 

Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је истакла да јој је 

интересантна ова дискусија, међутим, истакла је да је чула да је званичан став Комисије 

Високог савета судства и да је јединствен предлог канидат Мирослав Алимпић, а уз дужно 

поштовање чланова комисије, који су урадили озбиљан посао и да је било различитих 

предлога да се нису усагласили, разумела би ову дискусију, и није чула да је неко званично 

предложио неког другог кандидата, те истиче да не зна да ли има других предлога па потом 

да се дискутује о томе. Подржава предлог комисије, јер верује да је комисија урадила свој 

посао како треба, с обзиром да је тај предлог јединствен, и нема никакву дилему око тога. 

Додала је да сматра да се не ради о пијаци па да се роспоређују кандидати један у виши, 

други у апелациони суд, него треба одлучити да ли кандидат који је предложен од стране 

комисије одговарајући за тај положај. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да предлаже судија Дарка 

Тадића за председника Апелационог суда у Новом Саду. Навео је да не жели да улази у рад 

комисије, сматра да је комисија радила у најбољој намери. Истакао је да је Дарко Тадић био 

више од четири године председник Вишег суда у Новом Саду. За то време Виши суд у 

Новом Саду је постигао огромне резултате у раду. Савладавање норме је било преко 110%, 

што је јако занимљиво у парничној материји је било чак  130%, а што је веома добар 

резултат у односу на друге судове у Републици Србији, а посебно имајући у виду 

надлежности вишег суда, након измена Закона о парничном поступку и Закона о извршењу 

и обезбеђењу.Такође, Дарко Тадић је био упућен у Виши суд у Новом Саду, а свима је 

познато када се судија упућује у виши суд, уз мишљење седице свих судија суда из кога се 

упућује и мишљење седнице свих судија из суда у који се упућује, а након чега је изабран  

и за судију тог суда. Истакао је да руковођењем Вишим судом у Новом Саду и својим радом 

као председник Вишег суда у Новом Саду, доказао је да је веом способан да руководи 

судом, с обзиром на постигнуте резултате рада тог суда, а што посебно и потврђује 
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чињеница да је за остварене резултате рада у 2016. години Виши суд у Новом Саду награђен  

као суд који је постигао одличне резултате у решавању предмета, а посебно у решавању 

старих предмета, Виши суд у Новом Саду је добио прву награду коју је поделио са Вишим 

судом у Београду. Додао је да у односу на дискусију у којој се цитирају законске одредбе, 

истакао је да је то беспотребна дискусија, јер сви чланови Савета познају законске одредбе. 

Навео је да мишљење колегијума се на основу законских одредби прибавља од суда за 

кандидате који су конкурисали, које Савет при избору судија, односно предлогу судија и 

председника судова за избор, разматра и цени али то не значи да је законска обавеза Високог 

савета судства да предлаже, односно бира судије који су добили највећи број гласова судија, 

у том случају да је законодавац то хтео, тада не би постојао Високи савет судства. Драгомир 

Милојевић, председник Савета истакао је да је предложени кандидат такође добар судија, 

културан и васпитан је човек и нема никакве примедбе на овог кандидата, али сматра на 

основу изложеног да Дарко Тадић има веће способности које се односе на руковођење 

судом, с обзиром да се предлаже избор председника суда, а он је  је у том погледу остварио 

одличне резултате што потврђује његове способности и да је његовим радом заслужио да 

се предложи за избор за председника Апелационог суда у Новом Саду. 

 

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

Мирослав Алимпић, судија Апелационог суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за председника Апелационог суда у Новом Саду. 

 

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

постојала законска већина гласова потребна за доношење одлуке. 

 

 ЗА: ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''' '''''''''' 

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

 

 ПРОТИВ: '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''' 

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

 

 Драгомир Милојевић, председник савета ставио је на гласање предлог да се Дарко 

Тадић, судија Апелационог суда у Новом Саду, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Апелационог суда у Новом Саду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''' '''''''''''' предложио је Дарка Тадића, судију 

Апелационог суда у Новом Саду, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Апелационог суда у Новом Саду. 

ЗА: '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' 

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

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

 

ПРОТИВ: ''''''''' '''''''''''' 

 

 

 

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

председника Вишег суда у Ваљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Ваљеву на оглас за избор председника суда пријаве поднело укупно два кандидата. 

Комисија је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријава, сваки 

члан комисије је потпуно самостално читао програме рада кандидата, који су достављени у 

писаној форми и исте самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила 

оцене за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговорима са 

кандидатима били су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику 

Високог савета судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом 

оценом програма рада, која је претходно утврђена и како је који кандидат завршавао 

разговор, такође је сваки члан комисије самостално оцењивао разговоре, а потом је 

комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора и завршну оцену.  

Судија Бранислава Горавица је навела да је једногласни предлог комсије Савић 

Биљана. Савић Биљана је 1959. годиште, судија је Вишег суда у Ваљеву. Била је судијски 

приправник у Окружном суду у Ваљеву још од 1988. године, а судија је на сталној судијској 

функцији у Општинском суду у Ваљеву од 06.11.1995. године. 01.01.2006. године изабрана 

је за судију Окружног суда у Ваљеву, да је након реформе 01.01.2010. године, изабрана за 

судију Вишег суда у Ваљеву. Од 11.10.2010. године, постала вршилац функције 

председника Вишег суда у Ваљеву, а потом од 23.05.2014. године, и председник тог суда. 

Сада је након истека мандата именована за вршиоца функције тог суда. Просечна оцена за 

програм рада јој је 4,66, за разговор 5, што је завршна оцена 5. Добила је позитивно 

мишљење суда за који конкурише и три гласа, јер су се у овом случају гласови између ова 

два кандидат поделили јер је и други кандидат добио 3 гласа.  Оцена рада јој је иначе и за 

судијску функцију и функцију председника „ изузетно успешно обавља судиску функцију 

и функцију председника суда „. 

 

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

Савић, судија Вишег суда у Ваљеву, предложи Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Вишег суда у Ваљеву. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''  предложио Биљану Савић, судију Вишег 

суда у Ваљеву, Народној скупштини Републике Србије за избор за председника 

Вишег суда у Ваљеву. 

 

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

председника Вишег суда у Зајечару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Зајечару, на оглас за избор председника суда пријаве поднело укупно три кандидата. 
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Комисија је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријава, сваки 

члан комисије је потпуно самостално читао програме рада кандидата, који су достављени у 

писаној форми и исте самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила 

оцене за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговорима са 

кандидатима били су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику 

Високог савета судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом  

 

оценом програма рада, која је претходно утврђена и како је који кандидат завршавао 

разговор, такође је сваки члан комисије самостално оцењивао разговоре, а потом је 

комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора и завршну оцену.  

 

Судија Бранислава Горавица је навела да комисија нема једногласна предлог за 

избор председника за Виши суд у Зајечару, већ је већински предлог комисије Крстић 

Милосављевић Ирена, с обзиром да је она добила петицу, док је члан комисије, Савао 

Ђурђић се определио да предложи кандидата Соњу  Филиповић иако она има четворку.  

Крстић Милосављевић Ирена, је 1974. годиште, судија је Вишег суда у Зајечару. 

Иначе је била приправник у општинском јавном тужилаштву, потом је била сарадник у 

Окружном суду у Зајечару. За судију на сталну судијску функцију у Општински суд у 

Зајечару изабрана је 03.04.2006. године, а за судију Вишег суда у Зајечару 01.01.2010. 

године.  Њена просечна оцена за програм рада је пет, са разговора 4,33, што је укупно пет. 

У свом суду је добила позитивно мишљење и два гласа и има оцену рада „ изузетно успешно 

обавља судијску функцију“ и поступа у кривичној материји. 

Други кандидат која није једногласан предлог комисије  је Филиповић  Вранић Соња, 

она је 1966. годиште, судија је Вишег суда у Зајечару, била је такође волонтер и приправик 

у тужилаштву, потом стручни сарадник у Општинском суду у Бору. На сталнлу судијску 

функцију у Општински суд у Бору, изабрана је 28.05.1996. године, за судију Окружног суда 

у Зајечару изабрана је 02.08.2000. године, за судију Вишег суда у Зајечару 13.11.2011. 

године. Просечна оцена за програм рада јој је четири, што би значило да су јој сви из 

комисије дали четворку,  са разговора просечна оцена је 4,66, што у збиру завршну оцену 

даје четири. Добила је позитивно мишљење колектива за који конкурише и 5 гласова, оцена 

рада јој је „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

 

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

дискусију. 

 

Након добијене речи судија Бранислава Горавица је истакла да је уводно излагање о 

начину рада комисије дала зато што за њу није уобичајено да неко ко је члан комисије, код 

оцене четири предлаже некога коме није дао петицу.  

 

Након добијене речи, судија Саво је истакао да је Савет претходно изабрао неког ко 

је добио четворку. 

 

Након добијене речи судија Бранислава Горавица је истакла да ће се по истом 

принципу владати у свим предлозима предлагаће оног ко је добио оцену пет, а што се тиче 

избора сматра да не треба кочити рад па ако неко ко је предложен не може да прође, увек 

ће гласати за следећег кандидата, осим ако је јако лош кандидат. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Ирена 

Крстић Милосављевић, судија Вишег суда у Зајечару, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Вишег суда у Зајечару. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''' '''''''''''' је предложио Ирену Крстић 

Милосављевић, судију Вишег суда у Зајечару, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Вишег суда у Зајечару. 

 

 

ЗА: ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' 

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

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

 

ПРОТИВ: ''''''''' ''''''''''''' 

 

 

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

председника Вишег суда у Зрењанину, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Зрењанину  на оглас за избор председника суда пријаву поднео само један кандидат. 

Комисија је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки 

члан комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у 

писаној форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила 

оцене за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са 

кандидатом били су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику 

Високог савета судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом 

оценом програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије 

самостално оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену 

са разговора и завршну оцену.  

 Предлог комисије је кандидат Биљана Мартиновић. Она је 1957. годиште и судија је 

Вишег суда у Зрењанину. Судија је на сталној судијској функцији од 03.04.1989. године  а 

у Окружни суд у Зрењанину за судију је изабрана 01.06.1998. године, после реформе 

01.01.2010. године, изабана је за судију Вишег суда у Зрењанину. Именова је за вршиоца 

функције председника тог суда, а потом је изабрана за председника Вишег суда у 

Зрењанину 27.05.2014. године. Након истека мандата именована је за вршиоца функције 

председника тог суда, а што је и сада. Оцена јој је пет и за програм рада и разговора, као и  

завршна оцена. Добила је позитивно мишљење свог суда и има оцену рада „ изузетно 

успешно обавља судијску функцију и функцију председника суда“.  

 

 Драгомир Милојевић, прдседник Савета предложио је да се Биљана Мартиновић, 

судија Вишег суда у Зрењанину, предложи Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Вишег суда у Зрењанину. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''' '''  предложио Биљану Мартиновић, судију 

Вишег суда у Зрењанину, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Вишег суда у Зрењанину. 

 

 

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

председника Вишег суда у Јагодини, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Јагодини  на оглас за избор председника суда пријаве поднело три кандидата. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

Једногласни предлог комисије је Драган Јанићијевић. Он је 1964. годиште, судија је 

Апелационог суда у Крагујевцу. Био је судијски приправник од 1994. године у Општинском 

суду у Јагодини. На сталну судијску функцију у Општински суд у Јагодини изабран је 

01.12.1999. године. За председника тог суда изабрн је 12.06.2001. гоидне, и био је цео мандат 

до јуна 2005. године, затим је обављао судијску функцију у том истом суду све до 2010. 

године. 01.01.2010. године, изабран је у Виши суд у Јагодини, и именован за вршиоца 

функције председника тог суда. За председника Вишег суда у Јагодини изабран је 

23.05.2014. године, а након истека мандата именован је поново за вршиоца функције 

председника. Добио је оцену пет у свим категоријама, добио је позитивно мишљење 

колектива и оцана рада му је“ изузетно успешно обавља сдудијску функцију и функцију 

председника суда“. 

 

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

дискусију.  

 

Након добијене речи Петар Петровић је истакао да је судија Драган Јанићијевић 

изузетно добар судија и добар човек. Навео је да према статистици и извештају о раду овог 

суда, очигледно је овај суд остварио добре резултате, те сматра да овај кандидат заслужује 

да буде председник тог суда, стога треба подржати предлог комисије. 

 

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

Јанићијевић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Вишег суда у Јагодини. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''  предложио Драгана Јанићијевића, судију 

Апелационог суда у Крагујевцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Вишег суда у Јагодини. 

 

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

председника Вишег суда у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Крагујевцу  на оглас за избор председника суда пријаве је поднело пет кандидата. Садашњи 

вршилац функције председника суда је Ђорђе Ристић, који није конкурисао. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

Једногласни предлог комисије је Весна Миловановић. Она је 1975. годиште и судија 

је Вишег суда у Крагујевцу. Била је судијски приправник у Општинском суд у у Крагујевцу. 

На сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу изабрана је 01.01.2010. године, на 

први избор, а потом и на сталну судијску функцију. У Виши суд у Крагујевцу изабрана је 

03.10.2016. године. Оцена јој је пет, и за програм и са разговора, и добила је позитивно 

мишљење суда за које конкурише и 12 гласова. Оцена рада јој је „изузестно успешно обавља 

судијску функцију“. 

 

 

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

Миловановић, судија Вишег суда у Крагујевцу, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Вишег суда у Крагујевцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''' '''  предложио Весну Миловановић, судију 

Вишег суда у Крагујевцу, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Вишег суда у Крагујевцу. 
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8. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Вишег суда у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Краљеву  на оглас за избор председника суда пријаве поднело три кандидата. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

Једногласни предлог комисије је Николић Биљана. Она је 1957. годиште и судија је 

Апелационог суда у Крагујевцу. Била је приправник у Окружном јавном тужилаштву још 

1980. године, а на сталну судијску функцију у Општински суд у Краљеву је изабрана 

15.01.1984. године. У Окружни суд у Краљеву је изабрана 01.06.1996. године, а пре тога у 

периоду од 1993. до 1996. године, била је адвокат у Адвокатској комори Чачак. За судију 

Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је 01.01.2010. године. За вршиоца функције 

председника Вишег суда у Краљеву именована је 16.05.2013. године, а потом је 10.06.2014. 

године и изабрана за председника тог суда, што је била до истека мандата. Након истека 

мандата, сада је именована поново за вршиоца функције председника тог суда. Њена оцена 

за програм рада је 4,66, оцена са разговора 5, завршна оцена 5. У суду за који конкурише 

имала је позитивно мишљење и 9 гласова, а њен рад је више пута оцењиван, с обзиром да је 

конкурисала, због чега је више пута вреднован њен рад и увек је добијала оцене „изузетно 

успешно обавља како судијску функцију тако и функцију председника суда. 

 

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

Николић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Вишег суда у Краљеву. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''' '''  предложио Биљану Николић, судију 

Апелационог суда у Крагујевцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Вишег суда у Краљеву. 

 

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

председника Вишег суда у Крушевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 
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Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Крушевцу  на оглас за избор председника суда пријаву поднео само један кандидат. 

Комисија је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки 

члан комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у 

писаној форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила  

 

оцене за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са 

кандидатом били су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику 

Високог савета судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом 

оценом програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије 

самостално оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену 

са разговора и завршну оцену.  

Предлог комисије је Бошковић Катарина, која је досада била председник суда и 

вршилац функције председника тог суда. Она је 1955. годиште и судија је Апелацоног суда 

у Крагујевцу, иначе је на сталну судијску функцију у Општински суд у Крушевцу изабрана 

20.11.1992. године. За судију Окружног суда у Крушевцу изабрана је 01.08.2000. године. За 

судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је 01.01.2010. године. За вршиоца функције 

председника Вишег суда у Крушевцу постављена је 21.05.2013. године, а птом је 04.06.2014. 

године је изабрана за председника тог суда, а након истека мандата од јуна 2019. године је 

поново вршилац функције председника тог суда.  Оцена програма рада и са разговора је 

чиста петица, завршна оцена пет. Оцена рада коју је радила комисија о вредновању рада 

судија јој је „изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију председника суда“. 

Добила је позитивно мишљење из суда у коме ради. 

 

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

Катарина Бошковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за председника Вишег суда у Крушевцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' ''''''''''''' је  предложио Катарину Бошковић, 

судију Апелационог суда у Крагујевцу, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за председника Вишег суда у Крушевцу. 

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

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

 

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

 

 

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

председника Вишег суда у Лесковцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Лесковцу  на оглас за избор председника суда пријаве је поднело четири кандидата. 
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Комисија је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки 

члан комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у 

писаној форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила 

оцене за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са 

кандидатом били су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику 

Високог савета судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом  

 

оценом програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије 

самостално оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену 

са разговора и завршну оцену.  

Једногласни предлог комисије је Стојичић Небојша. Он је 1960. годиште и судија је 

Вишег суда у Лесковцу. Био је приправник у Општинском суду у Лесковцу од 1983. године. 

За судију на сталну судијску функцију у Општински суд у Лесковцу изабран је 16.03.1986. 

године. За судију Окружног суда у Лесковцу изабран је 24.11.1999. године. За председника 

Општинског суда у Лесковцу изабран је 01.12.2005. године, што је био до истека мандата 

2009. године, а затим се вратио у Општински суд у Лесковцу, где је био судија и пре тога. 

После реформе 01.01.2010. године, изабран је у Виши суд у Лесковцу на сталну судијску 

функцију, где се и сада налази. Оцена програма рада чиста петица, оцена разговора 5 и 

завршна оцена 5. Добио је позитивно мишљење суда за који конкурише и 8 гласова и 

вреднован је његов рад оценама „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

 

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

Стојичић, судија Вишег суда у Лесковцу, предложи Народној скупштини Републике Србије 

за избор за председника Вишег суда у Лесковцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''' '''  предложио Небојшу Стојичића, судију 

Вишег суда у Лесковцу, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Вишег суда у Лесковцу. 

 

 

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

председника Вишег суда у Неготину, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Неготину  на оглас за избор председника суда пријаву поднео само један кандидат. 

Комисија је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки 

члан комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у 

писаној форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила 

оцене за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са 

кандидатом били су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику 

Високог савета судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом 

оценом програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије 
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самостално оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену 

са разговора и завршну оцену.  

Једногласни предлог комисије је Драгица Сингуриловић. Она је 1963. годиште, 

судија је Вишег суда у Неготину. Била је судијски приправник у периоду од 1988. године у 

тадашњем Општинском суду у Неготину. На сталну судијску функцију  у Општински суд у 

Неготину изабрана је 20.07.1994. године. За судију Окружног суда у Неготину изабрана је 

01.09.2004. године. 01.10.2010. године изабрана је за судију Вишег суда у Неготину. За 

председника тог суда изабрана је 23.05.2014. године, и након истека мандата именована је 

за вршиоца функције председника тог суда.  Просечна оцена програма рада јој је 5, просечна 

оцена са разговора 4,33, завршна оцена 5. Добила је једногласно позитивно мишљење суда 

за који конкурише. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију и функцију председника суда“. 

 

 

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

Сингуриловић, судија Вишег суда у Неготину, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Вишег суда у Неготину. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''  предложио Драгицу Сингуриловић, судију 

Вишег суда у Неготину, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Вишег суда у Неготину. 

 

 

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

председника Вишег суда у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у Нишу 

на оглас за избор председника суда пријаве је поднело пет кандидата. Комисија је након 

што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан комисије је 

потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној форми и 

исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене за програм 

и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били су 

спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета судства 

и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом програма рада, 

која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално оцењивао разговор, а 

потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора и завршну оцену.  

  

 Судија Бранислава Горавица је истакла да од пет кандидата који су поднели пријаве 

по огласу, само два кандидата су добила петицу. Комисија нема једногласан предлог. 

Већински предлог комисије који је она дала као председник комисије и Саво Ђурђић, члан 

комисије, је Зоран Крстић. Он је 1956. годиште и судија је Апелационог суда у Нишу. Зоран 

Крстић је био судијски приправник у Општинском суду у Књажевцу од 1981. године, а на 
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сталну судијску функцију у тај исти суд изабран је 03.02.1984. године. За судију Окружног 

суда у Нишу изабран је 02.08.2003. године. После реформе 01.01.2010. године, изабран је за 

судију Вишег суда у Нишу, а потом је 20.11.2013. године изабран је за судију Апелационог 

суда у Нишу. За вршиоца функције председника Вишег суда у Нишу, именован је 

21.11.2013. године, а 23.05.2014. године је изабран и за председника тог суда. Мандат му је 

истекао 2019. године, и након истека мандата именован је за вршиоца функције 

председника тог суда. Оцена програма рада му је петица, оцена са разговора је 4,66, завршна 

оцена пет. Добио је позитивно мишљење из суда за који конкурише и 8 гласова. Вредновање 

рада је „изузетно успешно обавља функцију председника суда и судијску функцију“. 

Истакла је да је још за нијансу био бољи кандидат Дујаковић Саша, али с обзиром да 

комисија која ће предлагати кандидате за основне судове истакла да они желе да он тамо 

буде кандидат, и да је овај колега у основном суду добио 35 гласова и да се ради о колеги 

који је млађи 15 година од предложеног кандидата, и између две петице то се она као 

председник комисије и Саво Ђурђић, као члан комисије овако определили. Истакла је да је 

члан комисије Иван Јовичић изузео свој глас и он ће изнети свој предлог. 

 

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

дискусију. 

 

 Након добијене речи, судија Александар Пантић је навео да је апсолутно за то да се 

Дујаковић Саша предложи за избор за председника Вишег суда у Нишу, а то што је он 

конкурисао и за основни суд то не може бити разлог да он не буде предложен за избор за 

председника Вишег суда у Нишу. 

  

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је истакла да је изнела већински 

предлог комисије, а да члан комисије Иван Јовичић треба да изнесе још један предлог. 

Истакла је да су само два кандидата добила петицу и објаснила да је за нијансу бољи био 

што се тиче оцењивања, кандидат који је млађи. Досадашње искуство на функцији 

председника и године стажа су определиле да се предложи између те две петице 

предложени кандидат. 

 Након добијене речи члан Комисије, судија Иван Јовичић, је истакао да пре свега 

жели да похвали кандидата Дујаковић Сашу, који је на комисију оставио позитиван утисак, 

и то на разговору као кандидат за председника Вишег суда у Нишу. Навео је да је комисија 

изнела као већински предлог и предложила кандидата Зорана Крстића, са којим предлогом 

није сагласан, те предлаже другог кандидата и то Драгану Живадиновић. Додао је да се 

приликом оцењивања програма рада овог кандидата огрешио с обзиром да јој је за програм 

рада дао оцену три, истакао је да је могао да јој да и четворку. Истакао је да се није 

определио за предложеног кандидата, с обзиром да је Зоран Крстић на њега оставио утисак 

особе која више нема снагу, нама мотива ни елана да буде председник суда и води било који 

суд, поготово суд овако високог ранга као што је Виши суд у Нишу, са великом бројем 

судија и запослених, због чега се определио за кандидата Драгану Живадиновић, која би 

била најбоље решење. 

 

 Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је истакла да је она члан 

комисије за избор председника у основним и прекршајним судовима, уз дужно поштовање 

већинског предлога, да принципијално због годишта као што је то учинила и претходни пут, 

без икакве критике, сигурно се ради о добром судији, али с обзиром да има мање од годину 

ипо дана до пензије, из ког разлога не жели за тог кандидата да гласа. Педложила је  за избор 
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за председника кандидата Дујаковић Сашу, који је апслолутно чак и по гласовима у Вишем 

суду у Нишу, има већу подршку него предложени кандидат. 

 

 Након добијене речи Нела Кубуровић, министар правде је истакла како Високи савет 

судства предлажи избор председника суда који је одговоран за рад и функционисање суда, 

а што се тиче предлога који се односи на Зорана Крстића,  навела је да жели да упозна 

присутне чланове Савета да је у том суду постојао велики проблем, за износ из депозита, по 

питању средстава која се дају  из јемства, службеници су неки ухапшени због недостатка 

30.000 евра, након тога је била интерна ревизија Министарства правде у том суду и утврђено 

је да из депозита суда недостаје преко сто хиљада евра. 

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица, је истакла да члановима комисије 

информације које је изнела министрака нису биле познате. 

 

 Након добијене речи судија Матија Радојичић, је истакао имајући у виду све ово што 

је министарка изнела, жели да уместо предложеног кандидата предложи за избор за 

председника Вишег суда у Нишу, Томислава Трајковића, с обзиром да је он исто кандидат 

за избор за председника за Виши суд у Нишу. Томислав Трајковић је дугогодишљи члан 

Дисциплинске комисије. Ради се о добром човеку и судији. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је навео у односу на предложеног 

кандидата Сашу Дујаковића, исти кандидат је пред комисијом изразио жељу да би више 

волео да буде изабран за председника основног суда, а с друге стране имајући у виду да се 

ради о млађем судији, а да је основни суд већи рудник и да има далеко више посла него у 

вишем суду, то предлаже да Дујаковић Саша остане кандидат за избор за председника 

Основног суда у Нишу, због чега подржава предлог да се за председника Вишег суда у 

Нишу предложи кандидат Драгана Живадиновић, која је такође добар судија. 

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је истакла уз дужо поштовање 

кандидата,  да је кандидат Драгана Живадиновић, добила за програм рада од сва три члана 

комисије оцену 3, а на разговору је од сва три члана добила 4, тако да је ова четворка једна 

мршава четворка.  Што се тиче Крстић Зорана, истиче да није знала ове податке које је 

министарка изнела и спремна је да повуче предлог и подржаће кандидата Сашу Дујаковића, 

који је исто одличан утисак оставио, само што је било  разговора о томе да је он најбоље 

решење за основни суд, јер је то велики суд и да тамо мора више да се ради, а он је млад и 

вредан. Истакла је да поред предлога који је комисија званично дала, за који ће се  по 

редоследу прво гласати, а ако не буде изгласан подржаће кандидата Сашу Дујаковића, док 

предложеног кандидата Драгану Живадиновић не може да подржи јер се ради о кандидату 

која је показала екстремно непознавање стања у нишком правосуђу, ништа није знала да 

каже о проблему извршења, о старим предметима, о раду подручних судова, а програм је 

написала на мање од једне странице, из ког разлога не може да подржи овог кандидата. 

 

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

Крстић, судија Апелационог суда у Нишу, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Вишег суда у Нишу. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 
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 ЗА: ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''  '' ''''''''' '''''''''''''' 

  

 ПРОТИВ: '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''' 

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

 

 

 

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

Дујаковић, судија Вишег суда у Нишу, предложи Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Вишег суда у Нишу. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 ЗА: '''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''' ''''''''''''' ''' '''''''''''''' 

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

  

 ПРОТИВ: ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' 

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

 

 

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

Живадиновић, судија Апелационог суда у Нишу, предложи Народној скупшти Републике 

Србије за избор за председника Вишег суда у Нишу. 

 

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

судију Апелационог суда у Нишу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Вишег суда у Нишу. 

 

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

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

 

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

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

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

председника Вишег суда у Новом Пазару, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Новом Пазару, на оглас за избор председника суда пријаве је поднело два кандидата. 

Комисија је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки 

члан комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у 

писаној форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила 

оцене за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са 
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кандидатом били су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику 

Високог савета судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом 

оценом програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије 

самостално оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену 

са разговора и завршну оцену.  

 

Једногласни предлог Комисије је Слађана Чоловић. Она је 1975. годиште, судија је 

Вишег суда у Новом Пазару. Била је приправник у Општинском јавном тужилаштву у 

Новом Пазару. На сталнлу судијску функцију у Општински суд у Новом Пазару изабрана 

је 16.08.2005. године, а за судију Вишег суда у Новом Пазару 0.10.2010. године. Њена оцена 

за програм рада је пет, са разговора пет, завршна оцена пет. Добила је позитивно мишљење 

суда за који конкурше и 6 гласова. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију. Тренутни вршилац функције председника у том суду је овај други 

кандидат, а судија Слађана Чоловић је његов заменик, која је у претходном мандату 

предсеника тог суда, била његов заменик. 

 

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

Чоловић, судија Вишег суда у Новом Пазару, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Вишег суда у Новом Пазару. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''' '''  предложио Слађану Чоловић, судију Вишег 

суда у Новом Пазару, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Вишег суда у Новом Пазару. 

 

 

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

председника Вишег суда у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у Саду 

на оглас за избор председника суда пријаве је поднело три  кандидата. Комисија је након 

што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан комисије је 

потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној форми и 

исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене за програм 

и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били су 

спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета судства 

и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом програма рада, 

која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално оцењивао разговор, а 

потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора и завршну оцену.  

 

Једногласни предлог комисије је Алимипић Мирослав. С обзиром да је изнела 

податке овог кандидата приликом одлучивања под другом тачком дневног реда, то нема 

потреба да се поново износе његови подаци. Кад је у питању Виши суд у Новом Саду он је 



23 

 

 

једини кандидат који има петицу, а што се тиче броја гласова, добио је позитивно мишљење 

и 8 гласова, он је више познат у апелацији где је добио 30 гласова. Добио је пет за програм 

рада, пет за разговор и завршну оцену пет.  

 

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

Мирослав Алимпић, судија Апелационог суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за председника Вишег суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''  предложио Мирослава Алимпића, судију 

Апелационог суда у Новом Саду, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Вишег суда у Новом Саду. 

 

15. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Вишег суда у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Пожаревцу  на оглас за избор председника суда пријаве је поднело два кандидата. Комисија 

је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

Судија Бранислава Горавица је навела да комисија нема једногласни предлог за 

избор председника за Виши суд у Пожаревцу, а већински предлог комисије предложен од 

ње као председника и Ивана Јовичића, као члана комисије, је Драган Вучићевић. Он је 1963. 

годиште, судија је Вишег суда у Пожаревцу. Био је судијски приправник од 1990. године. 

На сталну судијску функцију у Општински суд у Жабарима изабран је 24.05.1994. године. 

За судију у Окружни суд у Пожаревцу изабран је 01.12.1999. године. После реформе 

01.01.2010. године, изабран је за судијсу у Виши суд у Пожаревцу. Именован је за вршиоца 

функције председника тог суда у децембру 2010. године, а изабран за председника тог суда 

24.05.2014. године. Након истека мандата, сада је поново именован за вршиоца функције 

председника. Оцена програма је пет, оцена на разговору је пет, завршна оцена пет. 

Позитивно мишљење је добио од суда за који конкурише.  Његов рад је вреднован оценом 

„ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

 

Судија Саво Ђурђић, као члан комисије изнео је свој предлог а то је кандидат 

Бранислава Савовић. Она је 1967. годиште и дугогодишњи је судија и то од 1997.године, 

када је изабрана за судију Општинског суда у Великом Градишту. За судију Вишег суда у 
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Пожаревцу изабрана је 01.01.2010. године. Добила је оцену као и предложени кандидат и 

позитивно мишљење из суда у коме конкурише. Истакао је да он познаје кандидата 

Вучићевића, али се појавила кандидат која је на њега као члана комисије оставила одличан 

утисак, а која се представила као једна способна и организована судија, а била ангажована 

и по неким другим питањима из струке, док предложени  кандидатн није био нешто  

претерано ажуран када се дискутовало о неким питањима из струке, а што је превагнуло да 

се одлучи за Браниславу Савовић, као кандидата за председника Вишег суда у Пожаревцу. 

 

 

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

Вучићевић, судија Вишег суда у Пожареву, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Вишег суда у Пожаревцу. 

 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''' ''''''''''''''  је  предложио Драгана Вучићевића, 

судију Вишег суда у Пожаревцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Вишег суда у  Пожаревцу. 

ЗА: '''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' 

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

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

 

ПРОТИВ: ''''''''' ''''''''''''' ''' ''''' '''''''''' ''''''''' 

 

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

председника Вишег суда у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Смедереву на оглас за избор председника суда пријаве је поднело четири кандидата. 

Комисија је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки 

члан комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у 

писаној форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила 

оцене за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са 

кандидатом били су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику 

Високог савета судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом 

оценом програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије 

самостално оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену 

са разговора и завршну оцену.  

Једноглсни предлог комисије је Слађана Бојковић. Она је 1963. годише и судија је 

Вишег суда у Смедереву. Била је судијски приправник у Општинском суду у Смедереву. На 

сталну судијску функцију  у тај исти суд изабрана је 29.10.1992. године. За судију Окружног 

суда у Смдереву изабрана је 01.01.2000. године. После реформе 01.01.2010. године, 

изабрана је за судију Вишег суда у Смедереву и именована за вршиоца функције 
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председника тог суда, а за председника тог суда изабрана је 28.05.2014. године, а након 

истека мандата постављена је за вршиоца функције председника тог суда. Оцена је за 

програм рада пет, за разговор пет, завршна оцена је пет. Добила је позитивно мишљење суда  

 

за који конкурише, 10 гласова. Оцена рада јој је „изузетно успешно обавља судијску 

функцију и функцију председника суда“.  

 

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

Бојковић, судија Вишег суда у Смедереву, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Вишег суда у Смедереву. 

 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''  предложио Слађану Бојковић, судију 

Вишег суда у Смедереву, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Вишег суда у Смедереву. 

 

 

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

председника Вишег суда у Сомбору, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Сомбору на оглас за избор председника суда пријаве је поднело два кандидата. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

Једногласни предлог комисије је Бранислав Бошковић. Он је 1956. годиште и судија 

је Вишег суда у Сомбору. Судија на сталној судијској функцији је од 16.07.1987. године, 

потом је био адвокат до 2003. године. За судију Окружног суда у Сомбору је изабран 

16.07.2003. године. За председника Општинског суда у Сомбору изабран је 01.09.2005. 

године и био је до краја мандата 2009. године. Од 08.02.2010. до 11.12.2012. године био 

јавни правобранилац у Сомбору. За судију Вишег суда у Сомбору изабран је 12.12.2012. 

године. За вршиоца функције председника тог суда постављен је 26.06.2013. године, а за 

председника тог суда је изабран 10.06.2014. године. Након истека мандата председника 

суда, именован је за вршиоца функције. Оцена програма рада му је пет, оцена са разговора 

је пет, завршна оцена пет. Добио је позитивно мишљење суда за који конкурише и 4 гласа. 

Његов рад вреднован је оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се 

Бранислав Петковић, судија Вишег суда у Сомбору, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Вишег суда у Сомбору. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''  предложио Бранислава Петковића, судију 

Вишег суда у Сомбору, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Вишег суда у Сомбору. 

 

 

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

председника Вишег суда у Сремској Митровици, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Сремској Митровици на оглас за избор председника суда пријаве поднело три кандидата. 

Комисија је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки 

члан комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у 

писаној форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила 

оцене за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са 

кандидатом били су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику 

Високог савета судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом 

оценом програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије 

самостално оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену 

са разговора и завршну оцену.  

 Судија Бранислава Горавица, је навела да комисија нема једногласни предлог. 

Већински предлог комисије је Горан Гњидић. Он је 1959. годиште и судија је Вишег суда у 

Сремској Митровици. Био је судијски приправник у Општинском суду у Шиду од 1984. 

године. У истом том суду изабран је на сталну судијску функцију за судију 26.12.1986. 

године. У Окружни суд у Сремској Митровици за судију је изабран 15.01.2002. године. 

После реформе 01.01.2010. године изабран је за судију Вишег суда у Сремској Митровици 

и именован за вршиоца функције председника тог суда. Просечна оцена за програм рада је 

пет, просечна оцена са разговора је 4,66, заваршна оцена пет. Добио је једногласно 

позитивно мишљење суда за који конкурише. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. 

 

 Након добијене речи судија Иван Јовичић, је истакао да је његов предлог као члана 

Комисије Високог савета судства, кандидат Дејан Кнежевић. Он је 1965.годинште и судија 
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је Вишег суда у Сремској Митровици. Он је био тужилачки сарадник у Општинском јавном 

тужилаштву Шид. За судију на сталнлу судијску функцију је био изабран 1992. године у 

Општински суд у Шиду.2002. године изабран је за судију Окружног суда у Сремској 

Митровици. Од 2012. године је судија Вишег суда у Сремској Митровици. Добио је 

једногласно позитивно мишљење суда за који конкурише. Његов рад је вреднован оценом „ 

изузетно успешно обавља судијску функцију“. 

 

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

Гњидић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Вишег суда у Сремској Митровици. 

 

 Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука, с обзиром да није 

постојала законска већина за доношење одлуке. 

 

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

 

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

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

 

 

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

Кнежевић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Вишег суда у Сремској Митровици. 

 

 Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука, с обзиром да није 

постојала законска већина за доношење одлуке. 

 

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

 

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

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

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

 

 

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

председника Вишег суда у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд 

Суботици на оглас за избор председника суда пријаву подено један кандидат. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 
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судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално  

 

 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

Преддлог Комисије је Ференц Молнар. Он је 1963. годиште, судија је Вишег суда у 

Суботици. Приправник је био у тужилаштву. На сталну судијску функцију изабран је још 

01.12.1992. године. За судију Окружног суда у Суботици изабран је 01.08.2000. године. За 

Виши суд у Суботици изабран је 01.01.2010. године, где је именован за вршиоца функције 

председника тог суда. Потом је у јуну 2014. године изабран за председника тог суда, а након 

истека мандата, сада је опет вршилац председника. Оцена за програм рада му је пет, оцена 

са разговора пет, завршна оцена је пет. Добио је једногласно позитивно мишљење од суда 

за који конкурише и свих 6 гласова. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно 

обавља судисјку функцију и функцију председника суда“. 

 

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

Молнар, судија Вишег суда у Суботици, предложи Народној скупштини Републике Србије 

за избор за председника Вишег суда у Суботици. 

 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''  предложио Ференца Молнара, судију 

Вишег суда у Суботици, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Вишег суда у Суботици. 

 

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

председника Вишег суда у Ужицу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Ужицу на оглас за избор председника суда пријаве поденело два кандидата. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

 

 Једногласни предлог комисије је Раденко Зечевић. Он је 1959. годиште и судија је 

Вишег суда у Ужицу. Био је судија за прекршаје, потом је био стручни сарадник у 

Општинском суду у Новој Вароши, а на сталну судијску функцију у тај суд изабран је 

10.11.1999. године. Био је председник тог суда од 25.06.2001.  до јуна  месеца 2005. године, 

затим је био вршилац функције председника тог суда, па поново председник Општинског 
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суда у Новој Вароши од 2005. до 2009. године. За судију Вишег суда у Ужицу изабран је 

01.01.2010. године и на тој функцији се и данас налази.  Оцена програма радам му је пет, 

оцена са разговора је пет, завршна оцена пет. Добио је позитивно мишљење суда за који 

конкурише и 8 гласова судија. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља  

 

судијску функциј“. Судија Бранислава Горавица је истакла да је то једногласан предлог 

комисије, и додаје како би остао траг о томе да је комисија изузетно оценила и кандидата 

Рајић Радмилу, а све на основу њеног садашњег рада и по свим референцама, али ипак је 

она 1955. годиште, те због тога она није предложена. 

 

 

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

Зечевић, судија Вишег суда у Ужицу, предложи Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Вишег суда у Ужицу. 

 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''' ''''  предложио Раденка Зечевића, судију Вишег 

суда у Ужицу, Народној скупштини Републике Србије за избор за председника 

Вишег суда у Ужицу. 

 

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

председника Вишег суда у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд у 

Чачку на оглас за избор председника суда пријаве поденело пет кандидата. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

Једногласни предлог комисије је Петар Марковић. Он је 1962. годиште и судија је 

Вишег суда у Чачку. Био је адвокатски приправник, а потом приправник у општини. На 

сталну судијску функцију за судију Општинског суда у Чачку изабран је 15.08.1994. године. 

У Виши суд у Чачку изабран је 11.04.2016. године. Он је сада вршилац функције 

председника овог суда. Оцена програма рада му је пет, просечна оцена са разговор је пет и 

завршна оцена је пет. Добио је позитивно мишљење суда за који конкурише. Његов рад је 

вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. Судија Бранислава 

Горавица је истакла да мора да нагласи да су сјајни били кандидата из Чачка,  и само је један 

кандидат имао четворку.  
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Петар 

Марковић, судија Вишег суда у Чачку, предложи Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Вишег суда у Чачку. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''  предложио Петра Марковића, судију 

Вишег суда у Чачку, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Вишег суда у Чачку. 

 

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

председника Вишег суда у Шапцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

  

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Виши суд 

Шапцу,  на оглас за избор председника суда пријаве   поднело  два канидата. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

Већински предлог комисије је Саша Кнежевић. Он је 1966. годиште, судија је Вишег 

суда у Шапцу. Био је судијски приправник у Окружном суду у Шапцу. За судију Окружног 

суда у Шапцу изабран је 03.05.2006. године. За судију Вишег суда у Шапцу изабран је 

01.01.2010. године, а 22.12.2016. године именован је за вршиоца функције председника 

Основног суда у Лозници, због суспензије  тадашњег председника због кривичног поступка 

и ту се налази и сада. Просечна оцена програма рада му је пет, просечна оцена са разговора 

је 4,66, завршна оцена пет. Добио је позитивно мишљење од колектива суда за који 

конкурише, 8 гласова. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију и функцију вршиоца функције председника Основног суда у Лозници. „ 

 

Након добијене речи судија Иван Јовичић, члан Комисије Високог савета судства 

истакао је да је његов предлог као члана комисије, Петровић Драган. Он је 1959. годиште и 

судија је Вишег суда у Шапцу. Био је приправник у Општинском суду у Лозници, потим 

судија у Општинском суду у Владимирцу почев од 1989. године. За судију Вишег суда у 

Шапцу изабран је 01.01.2010. године. Добио је оцену са разговора 4,33, за програм рада 

добио је оцену пет, и као коначну оцену је добио петицу. Добио је позитивно мишљење од 

суда за који конкурише, 8 гласова. Његов рад је оцењен оценом „ изузетно обавља судијску 

функцију“.  
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворо је 

дискусију.  

 

Након добијене речи, судија Александар Пантић је истакао да се придружује 

предлогу  члана Комисије Високог савета судства, Ивана Јовичића, истичући да је 

предложени кандидат Драган Петровић бољи кандидат од кандидата који је већински 

предлог комисије.  

 

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

Кнежевић, судија Вишег суда у Шапцу, предложи Народној скупштини Републике Србије 

за избор за председника Вишег суда у Шапцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' ''''''''''''' је  предложио Сашу Кнежевића, судију 

Вишег суда у Шапцу, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Вишег суда у Шапцу. 

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

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

 

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

 

 

 

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

председника Основног суда у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Након добијене речи, судија Александар Пантић је навео да је за Основни  суд у 

Крагујевцу,  на оглас за избор председника суда пријаве поднело два  канидата и то 

Ђорђевић Драгана и Илић Зоран, који је и вршилац функције председника суда.  

Једногласан предлог комисије је Илић Зоран. Он је 1959. годиште и судија је 

Основног суда у Крагујевцу.Зоран Илић је цео свој радни век провео у суду, почев као 

припраник у Окружном суду у Крагујевцу 1982. године, затим је у истом суду био судијски 

помоћник од 1983. па све до 1986. године, када је изабран за судију тог суда на сталну 

судијску функцију. 01.01.2010. године, изабран је за судију Основног суда у Крагујевцу, на 

сталну судијску функцију.  Од 2013. године до 2014. године је био вршилац функције 

председника тог суда. 12.06.2014. године изабран је за председника Основног суда у 

Крагујевцу и сада је вршилац функције председника суда. У свом суду је добио највише 

гласова, 30 гласова. Његов рад за последње три године је вреднован оценом „ изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. За програм рада и разговора добио је коначну оцену 

пет. Комисија предлаже да се  Илић Зоран, судија Основног суда у Крагујевцу, предложи 
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Народној скупштини Републике Србије за избор за председника Основног суда у 

Крагујевцу. 

 

 

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

дискусију. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да подржава предлог комисије 

и истиче да је Основни суд у Крагујевцу, у периоду док је председник овог суда био 

предложени кандидат, у два наврата добио награду због највише решених предмета и 

највише решених старих предмета. 

 

 

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

Зоран, судија Основног суда у Крагујевцу, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Основног суда у Крагујевцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''  предложио Зорана Илића, судију Основног 

суда у Крагујевцу, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Крагујевцу. 

 

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

председника Основног суда у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић  је навео да је на оглас за избор председника за Основни 

суд у Нишу, пријаве поднело четири кандидата и то Дујаковић Саша, Живадиновић  

Драгана, Спасић Горан и Трајковић Томислав. 

Једногласан предлог Комисије је Саша Дујаковић. Он је 1971. годиште и судија је Вишег 

суда у Нишу. Саша Дујаковић је такође цео свој радни век провео у суду, почев као 

приправник 2002. године у Општинском суду у Нишу, затим је 2001. године, био 

приправник у Окружном суду у Нишу до 2003. године, када је у том суду засновао радни 

однос у својству судијског помоћника. Од 2003. до 2004. године, је био судијски помоћник 

у Општинском суду у Нишу. Од 2004. до 2006. године радио је као секретар суда. За судију 

у Општинском суду у Нишу изабран је 2006. године. У Виши суд у Нишу изабран је 

01.01.2010. године на сталну судијску функцију. Он је добио највише оцене за програм рада 

и разговора и то петице, те му је и завршна оцена пет.  Дујаковић Саша је добио највише 

гласова и у Вишем суду у Нишу и у Основном суду у Нишу. Од Вишег суда у Нишу добио 

је позитивно мишљење и 13 гласова а у Основном суду у Нишу је добио позитивно 

мишљење и 35 гласова, а што је убедљиво највећи број гласова у Основном суду у Нишу. 

Други по броју гласова је садашњи вршилац функције председника  суда, Спасић Горан 

који је добио 16 гласова. Његов рад је вреднован за последње три године оценом „ изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Саша 

Дујаковић, судија Вишег суда у Нишу, предложи Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Нишу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''  предложио Сашу Дујаковића, судију 

Основног суда у Нишу, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Основног суда у Нишу. 

 

 

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

председника Привредног суда у Ваљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Привредни суд 

у Ваљеву,  на оглас за избор председника суда пријаве поднело  два канидата. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

 Једногласни предлог комисије је кандидат Игић Матић Јасмина. Она је 1957. 

годиште, судија је Привредног суда у Ваљеву. Иначе је судија на сталној судијској функцији 

од децембра 1992. године, када је изабрана за судију Општинског суда у Ваљеву. За судију 

Привредног суда у Ваљеву је изабрана 10.06.1996. године. За вршиоца функције 

председника тог суда постављена је 01.01.2010. године, а потом је изабрана за председника 

тог суда 23.05.2014. године, и након истека мандата сад је опет именована за вршиоца 

функције председника суда. Оцена програма рада јој је 5, оцена са разговора је 5 и завршна 

оцена је 5. Добила је позитивно мишљење од суда за који конкурише  и 6 од седам галсова, 

јер она није гласала за себе. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију и функцију председника суда“.  

 

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

Игић Матић, судија Привредног суда у Ваљеву, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Привредног суда у Ваљеву. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''''  предложио Јасмину Игић Матић, судију 

Привредног суда у Ваљеву, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Привредног суда у Ваљеву. 

 

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

председника Привредног суда у Зајечару, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Привредни суд 

у Зајечару,  на оглас за избор председника суда пријаве поднело  два канидата. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

 

Једногласни предлог комисије је Милена Стевановић. Она је 1957. годиште и судија 

је Привредног суда у Зајечару. Иначе је судија на сталној судијској функцији у том истом 

суду од новембра 1998. године, а именована је за вршиоца функције председника 

Привредног суда у Зајечару  17.05.2017. године, такође због суспензије председника суда 

због кривичног поступка. Оцена програма рада јој је 5, оцена са разговора је 5, завршна 

оцена је 5. Добила је позитивно мишљење суда за који конкурише и један глас, док је против 

кандидат добио 2 гласа. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију“. Судија Бранислава Горавица је истакла да је други кандидат солидан, али да је 

то нека будућност правосућа, који је млађи, а овде се ради о једној искусној судији која по 

процени комисије још један мандат може да да свој добар допринос Привредном суду у 

Зајечару. 

 

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

Стевановић, судија Привредног суда у Зајечару, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Привредног суда у Зајечару. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''' '''  предложио Милену Стевановић, судију 

Привредног суда у Зајечару, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Привредног суда у Зајечару. 

 

 

 

 

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

председника Привредног суда у Зрењанину који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Привредни суд 

у Зрењанину,  на оглас за избор председника суда пријаве поднело  два канидата. Комисија 

је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

Једногласни предлог комисије је Александар Стоиљковски. Он је 1971. годиште и 

судија је Привредног суда у Зрењанину. Иначе је био приправник и судијски сарадник у 

том суду. На сталну судијску функцију  у Општински суд у Зрењанину изабран је у 

децембру 1999. године. За Трговински суд у Зрењанину изабран је 01.08.2005. године. У 

периоду од 01.01.2010. до 05.04.2011. године, био је вршилац функције председника 

Привредног суда у Зрењанину, а онда је изабран у Високи савет судства. Био је члан 

Високог савета судства из реда судија у периоду од 06.04.2011. до 04.04.2016. године. Након 

истека мандата вратио се у Привредни суд у Зрењанину 05.04.2016. године на судијску 

функцију, а сада је након истека мандата предходном председнику суда, који је отишао у 

пензију, именован за вршиоца функције председника тог суда. За програм рада добио је 

оцену пет, са разговора оцену пет и завршну оцену пет. Добио је једногласно позитивно 

мишљење из суда за који конкурише и четири гласа од пет судија. Његов рад је вреднован 

оценом „ изузетно успешно обавља судијски функцију“. Овај други кандидат је добила 

четворку, а преостало троје судија тог суда су трогодишњаци, те нису могли ни да 

конкуришу. 

 

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

Александар Стоиљковски, судија Привредног суда у Зрењанину, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за председника Привредног суда у Зрењанину. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 
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 (ЗА: ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''' 

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

 

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

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

 

 

 

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

председника Привредног суда у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Привредни суд 

у Крагујевцу,  на оглас за избор председника суда пријаву поднео један кандидат. Комисија 

је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

 

Једногласан предлог комисије је Јововић Бранислав. Он је 1961. годиште и судија је 

Привредног суда у Крагујевцу. Судијски приправник, судијски сарадник је био, а на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Крагујевцу изабран је 27.05.1996. године, а за 

председника тог суда изабран је у новембру 1999. године. Био је и вршилац функције 

председника тог суда од јула 2013. године до маја 2014. године, када је поново изабран за 

председника суда. Сада је након истека мандата вршилац функције председника суда. За 

програм рада добио је оцену пет, оцена разговора је пет и завршна оцена је пет. Добио је 

позитивно мишљење из суда за који конкурише. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. 

 

 

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

Бранислав Јововић, судија Привредног суда у Крагујевцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Привредног суда у Крагујевцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''' '''  предложио Бранислава Јововића, судију 

Привредног суда у Крагујевцу, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Привредног суда у Крагујевцу. 
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29. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Привредног суда у Краљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Привредни суд 

у Краљеву,  на оглас за избор председника суда пријаве поднело  два канидата. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

 

Једногласни предлог комисије је Илић Душка. Она је 1966. годиште и судија је 

Привредног апелационог суда. Ради се о кандидату која је из Краљева, где је била 

приправник у Привредном суду у Краљеву, затим судија на сталној судијској функцији 

Привредног суда у Краљеву од новембра 1998. до августа 2002. године. У Трговински суд 

у Чачку је прешла због потреба тог суда у августу 2002. године, а у Привредни апелациони 

суд изабрана је 01.01.2010. године, где је и сада судија и руководилац одељења за суђење у 

разумном року. За програм рада добила је оцену пет, просечна оцена са разговора је пет и 

завршна оцена је пет.  Од суда за који конкурише добила је позитивно мишљење и 5 гласова, 

а против кандидат је добила 1 глас. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. 

 

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

Илић, судија Привредног апелационог суда, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Привредног суда у Краљеву. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''' '''  предложио Душку Илић, судију Привредног 

апелационог суда, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Привредног суда у Краљеву. 

 

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

председника Привредног суда у Нишу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Привредни суд 

Нишу,  на оглас за избор председника суда пријаве поднело  четири канидата. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној  

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

 

 Једногласни предлог комисије је кандидат Станковић Божидар. Он је 1957. годиште 

и судија је Привредног суда у Нишу. Иначе је у том суду био судијски приправник још  

1986. године, а на сталну судијску функцију у том суду је изабран 26.11.1998. године. У 

периоду реформе је био нереизабран, вратио се у тај исти суд у новембру 2012. године, и 

изабран за председника Привредног суда у Нишу 23.05. 2014. године. Истекао му је мандат 

у мају ове године и именован је поново за вршиоца функције председника тог суда. За 

програм рада добио је оцену пет, за разговор оцену пет и завршну оцену пет.  Добио је 

позитивно мишљење колектива 4 од 12 гласова, с обзиром да су се гласови поделили међу 

кандидатима. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно обавља судијску функцију и 

изузетно успешно обавља функцију председника суда“.  

 

 

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

Станковић, судија Привредног суда у Нишу, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Привредног суда у Нишу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''' '''''''''''' је  предложио Божидара Станковића, 

судију Привредног суда у Нишу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Привредног суда у Нишу. 

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

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

 

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

 

 

31. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Привредног суда у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.02019. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Привредни суд 

у Новом Саду,  на оглас за избор председника суда пријаве поднело  четири  канидата. 

Комисија је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки 

члан комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у 

писаној форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила 

оцене за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са 

кандидатом били су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику 

Високог савета судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом 

оценом програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије 

самостално оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену 

са разговора и завршну оцену.  

 

 Већински предлог комисије је Кузмановић Стоја. Она је 1960. годиште, судија је 

Привредног суда у Новом Саду. Иначе је била приправник и сарадник у Окружном суду у 

Новом Саду, па потом у Привредном суду у Новом Саду. На сталну судијксу функцију у 

Привредни суд у Новом Саду, изабрана је 18.07.2002. године . За програм рада добила је 

оцену пет, са разговора оцену пет и завршну оцену пет. Добила је позитивно мишљење 

колектива суда за који конкурише. Њен рад је вреднован оценом „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. Истакла је да се ради о једном комплетном човеку, она је супруга, мајка 

бака и одличан судија, те су се стога она као председник комисије и Саво Ђурђић, као члан 

комисије определили за овог кандидата. Навела је да ће судија Александар Пантић, који 

иако је лошије оценио кандидаткињу, накнадно издвојио своје мишљење и изнети свој 

предлог.  

 

 Након добијене речи, судија Александар Пантић, члан Комисије Високог савета 

судства је истакао да је тачно по табели из материјала, произилази да је лошије оценио 

кандидата Гордану Ристић, и истакао је да је вероватно дошло до омашке када је уписивао 

оцену за овог кандидата, јер је пермутовао овог кандидата, с обзиром да је дискутовао у 

вези Ристић Гордана и увек понављао да је она за њега најбољи кандидат, како се то десило 

предпоставља да је до тога дошло јер је било много кандидата, те да имајући у виду другог 

кандидата њој дао мању оцену. Иначе за овог кандидата код њега би и оцена програма рада 

и разговора биле највише. Истако је да је Гордана Ристић одличан кандидат и она је 1968. 

годиште и судија је Привредног суда у Новом Саду и све време је провела у суду.  Била је 

судијски приправник, потом стручни сарадник, стална судијска функција од 2002. године. 

Има позитивно мишљење колектива суда за који конкурише. Њен рад је вреднован оценом 

„ изузетно успешно обавља судијску функцију“.  Истакао је да је овај кандидат и вршилац 

функције председника тог суда, тако да је председница непосредно вишег суда имала у виду 

њене квалитета, када је поставила за вршиоца функције председника тог суда. 

 

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

дискусију.  

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је навела да кандидата Гордану 

Ристић познаје од првог дана и изузетно је цени и уважава. Уколико кандидаткиња коју је 

комисија предложила не буде имала довољан број гласова, подржаће кандидата Гордану 

Ристић, јер има о њој добро мишљење, али је кандидаткиња која је предложена била боља, 

и просто је био већински став комисије да се предложи, односно једногласни до пре пет 
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дана, да се предложи онај ко има петицу. Оспорила је да је било грешке при утврђивању 

оцена и показала записнике о утврђивању оцена за програм рада, потом са разговора и 

завршне оцене и додала да су записници потписани од сва три члана комисије. 

 

 

Након добијене речи професор др. Ранко Кеча је истакао да би желео да подржи 

предлог члана комисиј, Судије Александра Пантића, који је предложио кандидата Гордану 

Ристић с обзиром да се ради о изузетној особи и правнику. 

 

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

Кузмановић, судија Привредног суда у Новом Саду, предложи Народној скупштини за 

избор за председника Привредног суда у Новом Саду. 

 

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

постојала потребна законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 ЗА: '''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''' '' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' 

 

 ПРОТИВ: ''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' 

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

 

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

Ристић, судија Привредног суда у Новом Саду, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Привредног суда у Новом Саду. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''  предложио Гордану Ристић, судију 

Привредног суда у Новом Саду, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Привредног суда у Новом Саду. 

 

 

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

председника Привредног суда у Панчеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Привредни суд 

у Панчеву,  на оглас за избор председника суда пријаве поднело  два  канидата. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 
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оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

Судија Бранислава Горавица је навела је да се комисија поводом предлагања 

кандидата за избор председника Привредног суда у Панчеву определила да нема предлог 

кандидата за овој суд. Истакла је да су два кандидата поднела пријаве. Садашња 

председница и вршилац функције председника суда, која је и добила оцену пет је 1954. 

годиште, и она сад у децембру иде у пензију. Навела је да заслужује овај кандидат 

дугогодишњим радом да се спомене да је она један вредан и добар судија и била је добар 

председник. Што се тиче другог кандидата ради се о младом судији који је тек 21.11.2013. 

године по први пут изабран на судијску функцију. Који се мало на почетку  није ни снашао 

и имао је неурађених одлука, све се то после средило и он има оцену рада „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Но за програм рада је добио оцену 4, на разговору је 

добио оцену 4 и завршну оцену 4, због чега се комисија определила да изнесе да нема 

предлога као комисија. 

 

 

Нела Кубуровић, министар правде је истакла да као кандидата за председника 

Привредног суда у Панчеву предлаже Бошка Вуковића, судију Привредног суда у Панчеву. 

 

 

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

Вуковић, судија Привредног суда у Панчеву, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Привредног суда у Панчеву. 

 

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

законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

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

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

 

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

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

 

 

 

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

председника Привредног суда у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Привредни суд 

у Пожаревцу,  на оглас за избор председника суда пријаве поднело  два  канидата. Комисија 

је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 



42 

 

 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

Једногласни предлог комисије је Недељковић Синиша. Он 1967. годиште, судија је 

Привредног суда у Пожаревцу. За судију Привредног суда у Пожаревцу на сталну судијску 

функцију изабран у децембру 1998. године. Од 1998. године је судија тог суда, 01.01.2010. 

године, именован је за вршиоца функције председника тог суда, потом изабран и за 

председника тог суда 28.05.2014. године, а сада када му је истекао мандат је и вршилац 

функције председника. За програм рада добио је оцену пет, са разговора је добио оцену пет, 

завршна оцена је пет. Добио је позитивно мишљење суда за који конкурише, три гласа. 

Његов рад је вреднован оценомом „ изузетно успешно обавља судијску функцију и 

функцију председника суда“. 

 

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

Недељковић, судија Привредног суда у Пожаревцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Привредног суда у Пожаревцу. 

 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''' '''  предложио Синишу Недељковића, судију 

Привредног суда у Пожаревцу, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Привредног суда у Пожаревцу. 

 

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

председника Привредног суда у Сремској Митровици, који је објављен у 

,,Службеном гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Привредни суд 

у Сремској Митровици,  на оглас за избор председника суда пријаве поднело  два  канидата. 

Комисија је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки 

члан комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у 

писаној форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила 

оцене за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са 

кандидатом били су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику 

Високог савета судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом 

оценом програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије 

самостално оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену 

са разговора и завршну оцену.  

Једногласни предлог комисије је Комшић Љиљана. Она је 1961. годиште, судија је 

Привредног суда у Сремској Митровици. Иначе је била сарадник у том истом суду, а на 
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сталну судијску функцију је изабрана 26.05.1998. године. Била је и председник тог суда од 

23.05.2014. године. Сад јој је истекао мандат и именована је за вршиоца функције 

председника суда. Оцена програма рада јој је пет, оцена разговора пет и завршна оцена је 

пет. Добила је позитивно мишљење суда за који конкурише, 5 гласова. Њен рад је вреднован 

оценом „ изузетно обавља судијску функцију и функцију председника суда“. 

 

 

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

Комшић, судија Привредног суда у Сремској Митровици, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Привредног суда у Сремској Митровици. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''  предложио Љиљану Комшић, судију 

Привредног суда у Сремској Митровици, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Привредног суда у Сремској Митровици. 

 

 

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

председника Привредног суда у Суботици, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Привредни суд 

у Суботици,  на оглас за избор председника суда пријаве поднело  три  канидата. Комисија 

је након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену. Комисија је све кандидате исто оценила оценом пет. 

Једногласни предлог комисије је кандидат Мијановић Вера. Она је 1965. годиште, 

Мијановић Вера и кандидат Марија Габрић-Малагурски, постале су судије на сталној 

судијској функцији 1994. године и то у Општинском суду у Суботици, те да су истовремено 

дошле у Привредни суд 02.08.2013. године. Чак су ова два кандидата исто и оцењена, али 

је превагнуло то што у биографији предложеног кандидата пише да говори мађарски језик.  

 

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

Мијановић, судија Привредног суда у Суботици, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Привредног суда у Суботици. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''' '''  предложио Веру Мијановић, судију 

Привредног суда у Суботици, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Привредног суда у Суботици. 

 

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

председника Привредног суда у Ужицу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је за Привредни суд 

у Ужицу,  на оглас за избор председника суда пријаву поднео  један кандидат. Комисија је 

након што је заједнички прегледала уредност и благовременост пријаве, сваки члан 

комисије је потпуно самостално читао програм рада кандидата, који је  достављен у писаној 

форми и исти самостално оценио, а потом је комисија записнички заједно утврдила оцене 

за програм и просечну оцену за програм кандидата. Потом на разговору са кандидатом били 

су спремљени сви прописани образци, формулари према правилнику Високог савета 

судства и налазили су се у просторији где је обављен разговор, са већ унетом оценом 

програма рада, која је претходно утврђена, такође је сваки члан комисије самостално 

оцењивао разговор, а потом је комисија записнички утврдила и просечну оцену са разговора 

и завршну оцену.  

Једногласни предлог комисије је Мићовић Миљко, који је једини и конкурисао. Он 

је 1969. годиште, био је судија за прекршаје и то мо је била прва стална судијска функција 

од 1998. године, али је већ 18.07.2000. године изабран за судију Општинског суда у Ариљу. 

У Привредни суд у Ужицу је дошао 01.01.2010. године, и већ је девет година у том суду. 

Одлично је написао програм рада и добио оцену пет, са разговора је добо петицу и завршна 

оцена је пет. Добио је позитивно мишљење из суда за који конкурише и 4 гласа. Његов рад 

је вреднован оценом “ успешно обавља судијску функцију.“ Додала је да га комисија није 

предложила само зато што је једини кандидат, већ је комисија у уверењу да ће он ту 

функцију добро вршити. 

 

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

Мићовић, судија Привредног суда у Ужицу, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Привредног суда у Ужицу. 

 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''  предложио Миљка Мићовића, судију 

Привредног суда у Ужицу, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

председника Привредног суда у Ужицу. 
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37. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Прекршајног суда у Београду, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић  је навео да је на оглас за избор председника суда за 

Прекршајни суд у Београду пријаве поднелоа 13 кандидата. Комисија нема једногласни 

предлог већ три појединачна предлога. 

Први предлог је Богавац Предраг. Он је 1966. годиште и судија је Прекршајног суда 

у Београду. Почео је као приправник у Окружном јавном тужилаштву 1997. године. Од 

2003. године је стручни сарадник код Градског судије за прекршаје Града Београда, а од 

марта исте године изабран је за Градског судију за прекршаје Града Београда. Формирањем 

прекршајног суда изабран је 01.10.2010. године за судију Прекршајног суда у Београду, на 

први избор од три године, а од 02.01.2013. се налази на сталну судијску функцију у 

Прекршајном суду у Београду. Кандидат Богавац Предраг је добио просечну оцену за 

програм рада 4,66, просечну оцену са разговора 4,66 и завршну уцену 5. Од свог колектива 

је добио позитивно мишљење и 24 гласа. Његов рад је вреднован оценом „ изузетно успешно 

обавља судијску функцију“ 

Други предлог је кандидат Ристановић Оливера. Она је 1975. годиште и исто је 

судија Прекршајног суда у Београду. Била је приправник код Градског судије за прекршаје 

Града Београда од 2004. до 2007. године, затим је од 2007. па све до 2011. године, била 

судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду. Од 21.07.2011. године, исто судијски 

сарадник у завању виши судијски сарадник у Прекршајном суду у Београду. Од 01.08.2011. 

године до 01.10.2015. године, обављала је посао скеретара суда, а 02.10.2015. године 

изабрана је за судију Прекршајног суда у Београду, а почев од 03.10.2018. године на сталну 

судијску функцију у том суду. Она је добила чисту петицу за програм рада, петицу са 

разговора и просечна оцена је пет. Она иако је најмлађи кандидат по студијском стажу има 

највише гласова суда за који конкурише, Прекршајном суду у Београду, 28 гласова судија.  

Трећи предлог је Серафимовић Митровић Маја, судија Прекршајног суда у Београду. 

Она је 1975. годиште, почела је и она као приправник код Градског судије за прекршје Града 

Београда 2002. године, затим је судијски приправник била у том суду до 2005. године, а од 

2005. до 2009. године судијски сарадник Градског судије за прекршаје Града Београда. 

11.02.2009. године изабрана је за судију за прекршаје Града Београда, а од 01.01.2010. 

године, као и остале судије изабрана је за судију у Прекршајном суду у Бегораду, на први 

избор од три године, а од 02.01.2013. године изабрана на сталну судијску функцију у том 

суду. И она је исто добила све три петице, просечна оцена за програм рада 5, са разговора 5 

и завршна оцена 5. Добила је позитивно мишљење и 13 гласова својих колега. Ова три 

кандидата која су предложена су кандидати који су добили највише гласова у Прекршајном 

суду у Београду. Остали кандидати су добили знатно мање гласова. 

Драгомир Милојевић председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

дискусију. 

 

Након добијене речи судија Славица Милошевић је истакла да је непријатно 

изненађена колико је кандидата помислило да може да обавља тако одговорну функцију, 

јер се ради о  једном од највећих судова на територији Републике Србије и врло је важно ко 

ће бити изабран за председника тог суда. Од тринаест кандидата који су конкурисали, према 
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њеном мишљењу, с обзиром да је двадесет и пет година у том суду, издвојила би  два 

кандидата, а то су Богавац Предраг и Оливера Ристановић. Истакла је да се не би погрешило 

ако би се било који од ова два кандидата изабрао за  председника. Оба кандидата су сјајна, 

с тим што је предност кандидата Богавац Предрага, то што је мушко, с обзиром да је 

колектив претежно женски, да су прилично нарушени односи  нарочито након расписивања 

огласа за избор председника у том суду, тако да би треабао неко ко је неутралан и није 

укључен у те приче да буде изабран.  Богавац Предраг је један моралан судија, који је већ 

дуго у суду и има пуно искуства и својим понашањем никада ни на један начин није довео 

у питање његову достојност и моралност. У односу на кандидата Оливеру Ристановић, стоји 

чињеница да се ради о младом судији, али велика предност овог кандидата је то што   је она 

одавно у овом суду од 2003. године и дуго година и то од 2011. године била је скретар суда 

и она је савршено упозната са комплетном организацијом суда.  Истиче, да док је радила 

као судија у београдском прекршајном суду, а када је Оливера Ристановић била секретар, 

није се десило да постоји неки проблем који Оливера није решила. Оливера је упозната са 

функционисањем суда, врло је вредна, ауторитативна, дуго је у суду, а то што није раније 

изабрана, то је други сплет околности, али она својим понашањем, својим ставом и 

способностима једнако је завредила да се о њој прича.  Још једном истиче да се ради о два 

кандидата који су добили највећу подршку од својих колега. 

 

Након добијене речи, судија Матија Радојичић је истакао да од њега никада нико 

неће чути ниједну ружну реч о колегама. Навео је да је као члан комисије  на разговору 

приметио да је кандидат Богавац заиста културан човек, који је био мало збуњен на том 

разговору, па није оставио такав утисак какав би могао. У односу на кандидата Оливеру 

Ристановић, истакао је да је једна културна особа, али је превише млада за ту функцију. 

Навео  је да је на њега најбољи утисак оставила кандидат Маја Серафимовић Митровић, 

која делује продорно, и делује да би успела да се носи са свим изазовима, тако да има 

потребу да укаже свим присутним члановима да је 6. новембра 2015. године, тадашњи 

премијер и тадашњи министар правде, су отворили Прекршајни суд у Београду, када је 

почео овај суд да  ради, те да му није јасно како судије поготову  у прекршајном суду  поред 

толико предмета у раду имају  времена да студирају своје друге колеге.  

 

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

Богавац, судија Прекршајног суда у Београду, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Београду. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 ЗА: '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' 

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

  

 ПРОТИВ: ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''' 

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

 

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

Ристановић, судија Прекршајног суда у Београду, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Београду. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''' ''''''''''''  је  предложио Веру Ристановић, судију 

Прекршајног суда у Београду, Народној скупштини Републике Србије за избор 

за председника Прекршајног суда у Београду. 

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

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

 

 

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

 

 

 

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

председника Прекршајног суда у Крагујевцу, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић  је навео  да је на оглас за избор председника у 

Прекршајни суд у Крагујевцу пријаве поднело три кандидата. 

Предлог комисије је Рајовић Сузана. Она је 1967. годиште и судија је Прекршајног 

суда у Крагујевцу. Почела је у Општинском суду у Крагујевцу, као волонтер приправник 

1992. године, затим као дипломирани правник радила је у приватном предузећу, да би од 

1999. године била изабрана за судију за прекршаје Општинског органа за прекршаје у 

Крагујевцу. Од 01.01.2010. године, она је судија Прекршајног суда у Крагујевцу на сталној 

судијској функцији и вршлац функције председника тог суда све до 26.05.2014. године. Од 

2014. године је председник Прекршајног суда у Крагујевцу, а након истека мандата 

постављена је за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Крагујевцу. Она је 

добила највише оцене и за програм рада и са разговора и завршна оцене је пет. У колективу 

је добила позитивно мишљење и 10 гласова. Њен рад је вреднован за последње три године 

оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију председника суда“. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да за председника Прекршајног 

суда у Крагујевцу предлаже кандидата Владимира Томовића. Он има исти број гласова од 

суда за који конкурише,  што указује да је и он добар кандидат. Он је био приправник и 

сарадник Апелационог суда и Вишег суда у Крагујевцу, након чега је из вишег суда  изабран 

за судију Прекршајног суда у Крагујевцу. И подаци из материјала говоре о његовим 

квалитетима. Навео је да је добио подршку од колектива и то 10 гласова, а од скоро је у том 

колективу.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета  поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију. 

 

Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је истакла да је кандидат 

Владимир Томовић, на члана комисије Матију Радојичића и њу оставио утисак. С обзиром 

да се ради о интересантном и необичном кандидату, који има интересантне идеје тако да су 
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члан комисије Матија Радојичић и она као члан комисије били пријатно затечени и  истиче 

да нема ништа против овог предложеног кандидата. 

 

Након добијене речи судија Иван Јовичић је истако да предлаже трећег кандидата 

који није предложен, с обзиром да је судија Основног суда у Крагујевцу, а то је Марковић 

Предраг. Он је за програм рада добо 4,66, за разговор је добо оцену 5, и просечну оцену пет. 

Његов рад за период од три године је вреднован оценом „ изузетно успшено обавља 

судијску функцију“. Суд за који конкурши се није изјаснио с обзиром да нема увид у његов 

рад, али оно што је битно је то да чланови Савета требају да буду упознати са чињеницом 

да је Предраг Марковић још од 2001. године био у Општинском органу за прекршаје, као 

судијски помоћник, те је био и судија тог органа од 2002. до 2003. године, када је прешао у 

Општински суд у Крагујевцу. 

 

Након добијене речи, Петар Петровић је навео да подржава предлог председника 

Савета, и сагласан је са дискусијум судије Славице Милошевић Газиводе, да треба тражити 

људе са новим идејама. 

 

 

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

Рајовић, судија Прекршајног суда у Крагујевцу, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за председника Прекршајног суда у Крагујевцу. 

 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

ЗА: '''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''''''''' ''' '''''''''''''' 

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

 

ПРОТИВ: '''''''''''''''' '''''''''''''''''''  ''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''' 

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

 

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

Владимир Томовић, судија Прекршајног суда у Крагујевцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Крагујевцу. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' ''''''''''''  је  предложио Владимира Томовића, 

судију Прекршајног суда у Крагујевцу, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за председника Прекршајног суда у Крагујевцу. 

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

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

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

 

(ПРОТИВ: '''''''' ''''''''''''' '' ''''' ''''''''' '''''''''' 
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39. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Прекршајног суда у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 18/19  од 15.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је истакао да је за избор председника за Прекршајни суд 

у Новом Саду пријаву поднео само један кандидат а то је Козарски Каменко, који је био и 

председник овог суда, а након истека мандата је постављен за вршиоца функције 

председника тог суда. Он је одличан кандидат и предлог комисије је Козарски Каменко. Он  

је 1958. годиште, свој радни век започео је у Покрајинском секретаријату за народну 

одбрану 1987. године, а од 1995. године је био у Општинском органу за прекршаје Нови 

Сад, где је био секретар тог органа до 1997. године, када је изабран за судију тог органа. Од 

01.01.2010. године,  изабран је за судију Прекршајног суда у Новом Саду. За програм рада 

и са разговора је добио највишу оцену пет. Његов рад је вреднован за последње три године 

оценом „ изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију председника суда“. 

Добио је позитивно мишљење суда за који конкурише. 

 

 

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

Козарски, судија Прекршајног суда у Новом Саду, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' предложио Каменка Козарског, судију 

Прекршајног суда у Новом Саду, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је предложио да се прекине седница и да се 

иста настави и среду 11. септембра са почетком у 14,00 часова. 

 

- Високи Савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку да се Двадесет прва седница 

Високог савета судства, започета дана 10.09.2019. године у 9,00 часова, прекине 

и иста настави у среду 11. септембра са почетком у 14, часова. 

 

              ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

          Драгомир Милојевић 

Седница је прекинута у 12,50 минута                                     

 

Записник саставила, 

Мила Стаменковић 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да се Двадесте прва седница 

Високог савета судства која је прекинута дана 10.09.2019. године у 12,50 часова наставља  

11.09.2019. године са почетком у 14,00 часова у присуству: Драгомира Милојевића, 

председника Високог савета судства, Браниславе Горавице, Александра Пантића, Саве 

Ђурђића, Ивана Јовичића, Матије Радојичића и Славице Милошевић Газиводе, изборних 

чланова Високог савета судства из реда судија, Неле Кубуровић, министра правде и Петра 

Петровића, председника Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу. 

Наставку седнице присуствовале су и Мирјана Павловић, секретар Високог Савета судства 

и Мила Стаменковић, в.д. секретара Високог савета судства. 

   

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

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

11/19  од 20.03.2019. године; 

 

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

председнику комисије Савета, судији Ивану Јовичићу. 

 

 

Судија Иван Јовичић је навео је да за избор судија у Основни суд у Деспотовцу, 

пријаве је поднело 10 кандидата, а четири пријаве су повучене односно одбачене, а оглас је 

расписан за једно судијско место. 

Већински предлог комисије је Ђорђевић Славица, она је 1978. годиште и сарадник 

је у Основном суду у Јагодини. Након завршеног правног факултета, правосудни испит је 

положила 2009. године. Све време од 2005. године, након завршеног правног факултета 

радила је у Општинском суду у Јагодини. Добила је позитивно мишљење, а за све три 

године њен рад је вреднован оценом „ нарочито се истиче“. На тесту је добила 49 поена и 

петицу, на задатку оцену пет, и коначну оцену пет. 

Издвојен предлог је предлог председника комисије, судије Ивана Јовичића а то је 

кандидат Биљана Милутиновић. Она је рођена 1974. године, судијски помоћник је Основног 

суда у Деспотовцу. Након заваршеног правног факултета, правосудни испит је положила 

2003. године. Од 2000. године прво је била запослена у Општинској управи Деспотовац, 

прво као приправник, а исти те године, засновала је радни однос у Општинском суду у 

Деспотовцу у својству судијског приправника, и у том суду је наставила са радом, и сада у 

истом ради у својству судијског сарадника на неодређено време. Добила је једногласно 

позитивно мишљење суда у коме ради и свих 8 гласова, добила је позитивно мишљење и 

непосредно вишег суда. За последње три године рада њен рад је оцењен оценом „ нарочито 

се истиче“. На тесту је имала свих 50 поена, на задатку је добила оцену четири, а коначна 

оцена је пет. Судија Иван Јовичић је истакао да се определио за овог кандидата из разлога 

што је овај кандидат из Деспотовца, и као кандидат је на њега лично као председника 

комисије  оставила добар утисак. Истакао је да  је и други кандидат добар, али у ситуацији 

када постоји кандидат који у том суду већ дуго ради и то од 2002. године, те стога сматра 

да јој треба указати поверење. 

 

Драгомир Милојевић, председник суда поводом ове тачке дневног реда отворио је 

дискусију. 

 

Након добијене речи, судија Александар Пантић, је навео да подржава предлог 

председника комисије, који је предложио кандидата Биљану Милутиновић. Навео је да је 

она судијски сарадник од 2004. године, и да је већ петнаест година сарадник у суду, те да је 
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из Деспотовца и ради у суду за који је потребно изабрати судију,  док је други предложени 

кандидат Славица Ђорђевић, судијски помоћник од 2010. године, и знатно мање има 

сарадничког стажа. 

 

Након добијене речи, Петар Петровић је истакао да такође подржава предлог да се 

за избор предложи кандидат Милутиновић Биљана, с обзиром да је из Деспотовца и ради у 

суду за који се врши избор судија, док други предложени кандидат живи у Јагодини, и то 

путовање од места пребивалишта до Деспотовца није баш тако пријатно и то је растојање 

око 30 километра. 

 

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

Ђорђевић, судијски помоћник Основног суда у Деспотовцу предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Деспотовцу. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 

 

 

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

 

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

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

 

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

Милутиновић, судијски помоћник Основног суда у Деспотовцу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије, за избор за судију Основног суда у Деспотовцу. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' предложио Биљану Милутиновић, 

судијског помоћика Основног суда у Деспотовцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Деспотовцу. 

 

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

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

11/19  од 20.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Савета, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео  да је на оглас за избро судија у Основном суду у 

Трстенику поднето 22 пријаве, од којих су 9 повучене или одбачене. Истакао је да је оглас 

за овај суд расписан за једно судијско место, и за овај суд по Одлуци о броју судија су 

упражњена два судијска места.  Навео је да комисија за избор судија у овом суду има два 

предлога. 

Први предлог комисије је Вељковић Мирјана. Она је 1975. годиште, сарадник је 

Осовног суда у Трстенику. Након завршеног правног факултета, правосудни испит је 

положила 2006. године. Од 2003. године засновала је радни однос у Општинском суду у 
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Трстенику, прво као судијски приправник, а потом као судијски сарадник и све време је 

радила у том суду. Од 01.01.2014. године ради у Основном суду у Трстенику у својству 

судијског сарадника на  неодређено време. Добила је позитивно мишљење из суда за који 

конкурише и то 7 гласова, Виши суд у Крушевцу је подржао позитивно мишљење матичног 

суда. За све три године рада има највишу оцену „ нарочито се истиче“, добила је свих 50 

поена на тесту, петицу на задатку и завршну оцену пет.  

Други кандидат је Петар Дамњановић. Петар Дамњановић је рођен 1978. године, и 

он је судијски помоћник Вишег суда у Крушевцу. Након завршеног правног факултета, 

правосудни испит је положио 2010. године. Као приправник волонтер прво је радио у 

Општинском суду у Крушевцу, а потом и у Окружном суду у Крушевцу. Од 01.05.2012. 

године је судијски помоћник Вишег суда у Крушевцу. Добио је позитивно мишљење суда 

из кога потиче и 7 гласова, добио је позитивно мишљење и из непосредно вишег суда. За 

последње три године рада има оцену „ нарочито се истиче“. На тесту је добио 49 поена, 

петицу на задатку и завршну оцену пет. 

 

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

дискусију. 

 

  

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' одлучио да се предложе два кандидата 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Трстенику. 

 

 

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

Дамњановић, судијски помоћник Вишег суда у Крушевцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Трстенку. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' предложио Петра Дамњановића, судијског 

помоћика Вишег суда у Крушевцу, Народној скупштини Републике Србија за 

избор за судију Основног суда у Трстенику. 

 

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

Вељковић, судијски помоћник Основног суда у Трстенику предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Трстенику. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Мирјану Вељковић, судијског 

помоћика Основног суда у Трстенику, Народној скупштини Републике Србије 

за избор за судију Основног суда у Трстенику. 

 

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

Основном суду у Лозници, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 11/19  

од 20.03.2019. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је реч 

председнику Комисије Савета, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за избор судија у Основни суд у Лозници поднето 

24 пријава, од којих су четири повучене или одбачене. Заовај суд према Одлуци о броју 

судија има 6 упражњених места, док је оглас расписан за два судијска места, стога комисија 

предлаже 4 кандидата. 

 Први предлог комисије је Драгана Алексић. Алексић Драгана је 1980. годиште, 

сарадник је Основног суда у Лозници. Након завршеног правног факултета, правосудни 

испит је положила 2007. године.  У Општинском суду у Лозници је била  судијски 

приправник волонтер и то од 2004. године, и све време се налази у том суду, а сада ради у 

својству судијски сарадник, самостални саветник на неодређено време. Добила је позитивно 

мишљење суда из кога потиче као и од Вишег суда у Шапцу. За све три године рада има  

оцену „ нарочито се истиче“. На тесту је добила 50 поена, петицу на задатку и коначну 

оцену пет.  

Други предлог комисије је Ненад Лазаревић. Он је рођен 1982. године, сарадник је 

Основног суда у Лозници. Након завршеног правног факултета правосудни испит је 

положио 2010. године. Од 2007. године радио је у Општинском суду у Лозници као судијски 

приправник-волонтер и судијски сарадник. Од  14.2011. године, ради у Основном суду у 

Лозници, у својству судијског сарадника на неодређено време. Добио је позитивно 

мишљење из суда из кога потиче, и непосредно вишег суда. За све три године рада добио је 

оцену „ нарочито се истиче“. Добио је свих 50 поена на тесту и петицу на задатку и коначну 

оцену пет. 

Трећи предлог комисије је Ивана Добановачки. Она је рођена 1989. године, и 

корисник је почетне обуке на Правосудној академији. Након завршеног правног факултета, 

правосудни испит је положила 2015. године. Од Правосудне академије је добила позитивно 

мишљење. На завршном испиту на Правосудној академији је имала је оцену 5,00. 

Четврти кандидата је Миодраг Атанацковић. Он је рођен 1982. године, и судијки 

помоћник је у Основном суду Лозници. Након завршеног правног факултета, правосудни 

испит је положио 2007. године. Добио је позитивно мишљење суда из кога потиче, и два 

издвојена мишљења. Радио је прво у адвокатској канцеларији, а од 14.11.2011. године 

засновао је радни однос у Основном суду у Лозници  у својству вишег судијског сарадника. 

За све три године има оцену „ нарочито се истиче“. На тесту је добио 49 поена и петицу, на 

задатку је добио четворку, и завршну оцену пет.  

   

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' одлучио да се четири кандидата предложе 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Лозници. 

     

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

Алексић, судијски помоћник Основног суда у Лозници предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Лозници. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' предложио Драгану Алексић, судијског 

помоћика Основног суда у Лозници, Народној скупштини Републике Србије за 

избор за судију Основног суда у Лозници. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Миодраг 

Атанацковић, судијски помоћник Основног суда у Лозници, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Лозници. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Миодрага Атанацковића, 

судијског помоћика Основног суда у Лозници, Народној скупштини Републике 

Србија за избор за судију Основног суда у Лозници. 

 

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

Добановачки, корисник Правосудне академије предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Лозници. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Ивану Добановачки, корисника 

Правосудне академије, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

судију Основног суда у Лозници. 

 

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

Лазаревић, судијски помоћник Основног суда у Лозници, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Лозници. 

 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Ненада Лазаревића, судијског 

помоћика Основног суда у Лозници, Народној скупштини Републике Србија за 

избор за судију Основног суда у Лозници. 

 

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

Основном суду у Петровцу на Млави, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 11/19  од 20.03.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Савета, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је на огласу за избор судија у Основни суд у 

Петровцу на Млави поднето 15 пријава, а повучено и одбачено је укупно пет пријава. За 

овај суд је оглашен избор за једно судијско место, а према Одлуци у овом суду су 

упражњена два судијска места, те комисија има два предлога за овај суд.  

Први предлог комисије  је Љиљана Ђорић, судијски помоћник у Основном суду у 

Петровцу на Млави. Она је 1977. годиште, и након завршеног правног факултета 

правосудни испит је положила 2007. године. Од 2004. године била је приправник у 

Општинском суду Петровцу на Млави, након тога је радила у адвокатској канцеларији. 

Засновала је радни однос 2011. године у Основни суд у Пожаревцу, судска јединица у 

Петровцу на Млави, а од 2014. године ради у Основном суду у Петровцу на Млави у 
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својству судијског сарадника на неодређено време. Добила је позитивно мишљење суда из 

кога потиче, три гласова од 8, непосредно виши суд је подржао позитивно мишљење 

матичног суда. За последње три године рада остварила је оцену „ нарочито се истиче“. На 

тесту је остварила 49 поена и добила оцену пет, на задатку петицу и коначну оцену пет.  

Други предлог комисије је Слободанка Трајковић, судијски помоћник Основног суда 

у Петровцу на Млави. Она је 1978. годиште, и након завршеног правног факултета, 

правосудни испит је положила 2005. године. Од 2002. године је била судијски приправник 

у Општинском суду у Жагубицу, те је потом радила у Општинском суду у Пожаревцу, а од 

01.01.2014. године ради у Основном суду у Петровцу на Млави, у својству вишег судијског 

сарадника. Добила је позитивно мишљење суда из кога потиче и 5 гласова, од укупо 8., 

добила је и позитивно мишљење вишестепеног суда. За последње три године рада добила 

је највишу оцену „нарочито се истиче“. На тесту је добила 49 поена и оцену пет, петицу на 

задатку и заваршну оцену пет. 

 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''' ''' одлучио да се два кандидата предложе 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Петровцу на Млави. 

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

Ђорић, судијски помоћник Основног суда у Петровцу на Млави предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Петровцу на Млави. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Љиљану Ђорић, судијског 

помоћика Основног суда у Петровцу на Млави, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Петровцу на Млави. 

 

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

Слободанка Трајковић, судијски помоћник Основног суда у Петровцу на Млави, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Петровцу на 

Млави. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Слободанку Трајковић, 

судијског помоћика Основног суда у Петровцу на Млави, Народној скупштини 

Републике Србија за избор за судију Основног суда у Петровцу на Млави. 

 

 

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

Основном суду у Горњем Милановцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“, број 11/19  од 20.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Савета, судији Ивану Јовичићу. 
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Судија Иван Јовичић је навео да је за избор судија у овај суд поднето 25 пријава, 

повучено односно одбачене су две пријаве. 

 

Предлог комисије је кандидат Марко Раловић, судијски помоћник Апелационог суда 

у Крагујевцу. Он је 1981. годиште, а након завршеног правног факултета, правосудни испит 

је положио 2010. године. Прво је радио као адвокатски приправник у адвокатској 

канцеларији, потом у Одељењу за комунално стамбене и имовинске послове општинске 

управе у Горњем Милановцу. У Апелациони суд у Крагујевцу је засновао радни однос 2011. 

године у својству судијског сарадника где се и сада налази. Добио је једногласно позитивно 

мишљење суда из кога потиче. За последње три године рада добио је оцену „ нарочито се 

истиче“. На тесту је добо 49 поена и оцену пет, на задатку пет и коначну оцену пет. Ради се 

о кандидату који живи у Горњем Милановцу. Ради се о једном сјајном кандидату. 

 

 

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

Раловић, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Горњем Милановцу. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' предложио Марка Раловића, судијског 

помоћика Апелационог суда у Крагујевцу, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Горњем Милановцу. 

 

45. 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 

11/19  од 20.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Савета, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за овај суд је поднето 100 пријава, од којих је 21 

пријава одбачена односно повучена. За овај суд према Одлуци о броју судија у судовима 

има пет слободних места, а за четири судијска места је расписан оглас. Комисија предлаже 

пет кандидата.  

Приви преддлог комисије је Тороман Јелена, судијки помоћник Основног суда у Новом 

Саду. Она је рођена1979. године и након завршеног правног факултета, правосудни испит 

је положила 2008. године. Прво је радила у Основном суду у Темерину у својству судијског 

приправника и то почев од 2005. године, а након тога је наставила да ради у истом суду у 

својству судијског сарадника. Од 2012. године ради у Основном суду у Новом Саду, где се 

и сада налази у својству самосталног саветника на неодређено време. Добила је позитивно 

мишљење суда из кога потиче и од свих кандидата је добила највећи број гласова, 35. Виши 

суд у Новом Саду такође је дао позитивно мишљење и 7 издвојених гласова, а апелациони 

суд је подржао мишљење нижестепених судова. За све три године има највише оцене рада 

„ нарочито се истиче“. На тесту је добила свих 50 поена и оцену пет, на задатку пет и збирну 

оцену пет.  

Други предлог комисије је Оливера Била, корисник почетне обуке на Правосудној 

академији. Она је 1983. годиште, а након завршеног правног факултета, правосудни испит 
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је положила 2012. године. Прво је радила у Основном суду у Новом Саду, као приправник, 

а од 2012. године је на Правосудној академији. Она је трећа генерација Правосудне 

академије. Положила је завршни испит на Правосудној академији са завршном оценом 5,00.  

Трећи предлог комисије је кандидат Тамара Мојсијев, рођена је 1973. године и заменик 

је Градског правобраниоца Града Новог Сада. Након завршеног правног факултета, 

правосудни испит је положила 2006. године. Од 2003. године била је адвокатски 

приправник, потом од 2003 до 2004. године, била је приправник у Окружном суду у Новом 

Саду. Од 2004. до 2006. године била је тужилачки сарадник у Основном јавном тужилаштву 

Новог Сада. Након тога је радила као адвокат, а од 2015 до 2017. године, је радила у 

Апелационом суду у Новом Саду, као судијски помоћник у одељењу за кривичну материју, 

а од 17.07.2017. године је заменик правобраниоца Града Новог Сада. Добила је позитивно 

мишљење свог колектива. 2016. године када је радила у Апелационом суду у Новом Саду, 

њен рад је оцењен оценом „ нарочито се истиче“. На тесту је добила 48 поена и петицу, на 

задатку пет и збирну оцену пет. 

 

 

Четврти предлог комисије је кандидат Мирна Попов Ружичић, судијски помоћник 

Апелационог суда у Новом Саду. Она је 1984. годиште, и након завршеног правног 

факултета правосудни испит је положила 2011. године. У Апелационом суду у Новом Саду 

је засновала радни однос 2012. године, где се и сада налази у својству вишег саветника.  

Добила је позитивно мишљење суда из кога потиче и 35 гласова. За три последње године 

њен рад је оцењен оценом „нарочито се истиче“. На тесту је добила свих 50 поена, петицу 

на задатку и  заваршну оцену пет.  

Пети предлог комисије је Ивана Карапанџић, судијски помоћник Вишег суда у 

Новом Саду. Она је 1987. годиште, и након завршеног правног факултета, правосудни испит 

је положила 2011. године. Радила је у Основном суду у Новом Саду као судијски 

приправник почев од 2009. године, а након тога наставила је да ради у Вишем суду у Новом 

Саду, као виши судијски сарадник. Добила је позитивно мишљење суда из кога потиче и 10 

голасова, а апелациони суд је подржао мишљење матичног суда. За све три године рада 

добила је највишу оцену „ нарочито се истиче“. На тесту је добила свих 50 поена и оцену 

пет, на задатку петицу и збирну оцену пет. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета, поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију. 

 

Након добијене речи судија Саво Ђурђић је истакао да је судија Брана питала зашто 

у Основном суду у Новом Саду има проблема, навео је зато што има сто пријава и ради се 

о другом највећем суду у земљи, и због тога има проблема, ако предлози не буду логични и 

основани. Истакао је да што се тиче предлога комисије: Тороман Јелене, Мирне Попов 

Ружичић, Иване Крапанџић, а кандидата Оливеру Била би ставио као последњег кандидата 

зато што је она са Правосудне академије и нема резултате какве имају напред изнети 

сарадници суда. Истакао је да је ту апсолутно било место за још једну сарадницу коју ће и 

предложити, а не за Тамару Мојсејев, која је Заменик градског правобраниоца. Истакао је 

да ће навести још које кандидаткиње имају боље резултате по свим параметрима који се 

посматрају за избор судије. Конкретно уместо Мојсејев Тамаре предлаже кандидата 

Драгану Савић Митрић, судијког помоћника Основног суда у Новом Саду. Она је рођена 

1987. године. Након завршеног правног факултета, правосудни испит је положила 2012. 

године. Добила је одличне оцена са испита. Истакао је да је радила у суду непрекидно од 

2011. године. Највећи број гласова и подршке добила је из суда из кога потиче. У основном 
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суду поступала је у свим материјама. Истакао је да нема ништа лично против предложеног 

кандидата Мојсејев Тамаре, али она се кретала прво као адвокатски приправник, две године 

је била у суду, потом у тужилаштву, потом је била адвокат, па кратко време у Апелационом 

суду у Новом Саду, а изабрана је пре непуних две године за заменика правобраниоца Града 

Новог Сада. Она је 1973. годиште и за тај кратак период док је радила у суду добила је оцену 

„нарочито се истиче“ и на тесту је имала 48 бодова. А сличне резултате рада као Драгана 

Савић Митрић имају и кандидати Вукомировић Мара, која је добила највише гласова у 

вишем суду, која има фнатастичан просек студирања, затим Митровић Светлана, Орловић 

Снежана, Милена Галетић, Јањић Турудија Исидора која је добила највећи број гласова, 20 

гласова, те да се Савет опредељује поред наведених кандидата  за једну сарадницу која са 

50 година живота иде на сталну судијску функцију, а види се да се ни на једном месту није  

задржала. Истакао је да је јуче као судија Апелационог суда у Новом Саду, доживео 

симболично шамар, тако што је  комисија за предлагање кандидата за председника у којој 

је он био члан радила у складу са законом и правилником, и образложили предлог који 

подржавају судије из Новог Сада, и комисија је о њему дала своју оцену, а предложен је и 

изабран други кандидат, те уколико се то и сада понови, истакао је да ће морати да реагује 

некако како би сачувао своје  

 

достојанство, јер није сагласан да се предложи кандидат који по свему има лошије 

карактеристике од кандидата које је навео. Предложио је да се уместо предложеног 

канидата Мојсејев Тамаре, предложи кандидат Драгана Митрић Савић. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да предлаже за избор за судију 

Основног суда у Новом Саду, кандидата Ану Бурић из Новог Сада, корисника почетне 

обуке на Правосудној академији. Она је последњи кандидат из друге генерације полазника 

на Правосудној академија и није изабрана.  

 

 Након добијене речи, судја Александар Пантић је истакао да предложени кандидат 

Мојсејев Тамара, није лутала како је то истакнуто у дискусији, већ је из породичних разлога, 

јер није имала средстава да издржава породицу, морала да напусти суд, те је суд напустила 

због објективних околности а не зато што се није снашла у суду. 

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је навео да то ништа не мења битно, јер се 

не може схватити да се ради о једном великом суду, и ово што је председник Савета 

предложио је врло проблематично. По којим критеријумима је бољи кандидат Мојсејев 

Тамара од кандидата којег је он предложио, те такође предлаже да се објасни због чега је 

бољи кандидат којег је председник предложио јер овај кандидат из Правосудне академије 

никада није радио у суду, и он треба да суди грађанима Новог Сада. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да на основу праксе је утврђено 

да су се сви кандидати из Правосудне академије који су изабрани, показали као најбоље 

судије. 

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је истакао да захтева аргументе за 

пердложене кандидате, уколико нема аргумената истиче да је завршио. 

 

 Након добијене речи, Судија Александар Пантић је навео да је комисија дала своје 

образложене предлоге  због чега се кандидати предлажу за избор, исто као што је судија 
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Саво Ђурђић образложио предлог свог кандидата, а да о томе одлуку доноси Савет, на 

основу гласања сваког члана појединачно.  

 

 Након добијене речи, судија Матија Радојичић, је истакао да пошто је као члан 

комисије са свим кандидатим водио појединачно разговоре, и да је инпресиониран сваки 

пут са кандидатима из Новог Сад, какве Нови Сад има кандидате, сви су кандидати сјајни, 

сви су образовани и имају манире, једноставно та средина даје феноменалне кандидате. 

Навео је да свако од чланова Савета има право на своје мишљење и савко од чланова Савета 

можеда да глас коме жели. Поновио је да свако има право на своје мишљење и да не треба 

подизати тон у расправи, јер то није примерено овом телу. 

 

 Констатује се да је након дискусије  уследила пауза и да је судија Саво Ђурђић је 

напустио седницу у 15,05 часова. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' одлучио да се седам кандидата предложе 

Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у 

Новом Саду. 

 

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

Била, корисника почетне обуке на  Правосудној академији,  предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

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

Тороман, 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 Јелену Тороман, судијског 

помоћика Основног суда у Новом Саду, Народној скупштини Републике Србија 

за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

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

Мојсејев, заменик Градског правобраниоца Града Новог Сада, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''' '''''''''''' је предложио Тамару Мојсејев, заменика 

Градског правобраниоца Града Новог Сада, Народној скупштини Републике 

Србија за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 
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(ЗА: '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' 

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

 

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

 

 

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

Попов Ружичић, 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 Мирну Попов Ружичић, 

судијског помоћика 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 Ивана 

Карапанџић, 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 Ивану Карапанџић, судијског 

помоћика 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 Ана 

Бурић, корисник Правосудне академије, предложи Народној скупштини Републике Србије 

за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' предложио Ану Бурић, корисника 

Правосудне академије, Народној скупштини Републике Србија за избор за 

судију Основног суда у Новом Саду. 

 

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

Митић Савић, 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 Драгану Митић Савић, 

судијског помоћика Основног суда у Новом Саду Народној скупштини 

Републике Србија за избор за судију Основног суда у Новом Саду. 
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46. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

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

11/19  од 20.03.2019. године; 

 

 

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

председнику Комисије Савета, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за Основни суд у Новом Пазару поднето 27 

пријава, од којих је пет повучено, односно одбачено. За овај суд оглашен је избор за четири 

судијска места.  

Први предлог комисије је кандидат Николић Бојан, судијски помоћник у Основном 

суду у Новом Пазару. Он је 1981. годиште, и након завршеног правног факултета 

правосудни испит је положио 2014. године. Од 2014. године радио у Основном суду у 

Новом Пазару, у својству судијског помоћника, на одређено време. Добио је од суда из кога 

потиче позитивно мишљење, и 8 гласова,  као и од непосредно вишег суда. За све три године 

рада има наијвишу оцену „нарочито се истиче“. На тесту је добио 50 поена, на задатку пет 

и завршну оцену пет.  

 Други предлог комисије је Рамовић Зухра, судијски помоћник Основног суда у 

Новом Пазару. Она је 1976. годиште, и након завршеног факултета правосудни испит је 

положила 2010. године.  Од 2000. до 2001. године била је у Општинском суду у Новом 

Пазару записничар, а затим у Органима за прекршаје такође записничар, да би  након 

завршеног правног факултета, радила у Општинском суду у Новом Пазару у својству 

судијског приправника. Сада ради у Основном суду у Новом Пазару у својству вишег 

судијског сарадника. Добила је јединствено позитивно мишљење из суда из кога потиче, 

као и из Вишег суда у Новом Пазару и 8 гласова. За све три године рада има највишу оцену 

„нарочито се истиче“. Добила је на тесту свих 50 поена и петицу, петицу на задатку и збирну 

оцену пет. 

Трећи предлог комисије је Алдин Лекпек, корисник почетне обуке на Правосудној 

академији. Он је 1986. годиште, након завршеног правног факултета 2015. године положио 

је правосудни испит. Од Правосудне академије је добио позитивно мишљење. Завршни 

испит на Правосудној академији је завршио са просечном оценом 5,00. 

Четврти већински предлог комисије је Фуад Зукорлић, корисник почетне обуке на 

Правосудној академији. Он је 1987. годиште, и након завршеног правног факултета 

правосудни испит је положио 2015. године. На Правосудној академији је од 2016. године. 

Иначе, сада ради као судијски помоћник у Вишем суду у Новом Пазару. Добио је такође 

позитивно мишљење од Правосудне академије, и завршни испит на Правосудној академији 

је положио са оценом 5,00. 

  Мањински предлог комисије, односно предлог члана комисије Славице 

Милошевић Газиводе је Азра Фетаховић, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Пазару. 

Она је рођена 1984. године, након завршеног правног факултета правосудни испит је 

положила 2014. године. У Виши суд у Новом Пазару почела је да ради од 2011. године у 

својству судијског приправника, и сада у истом суду ради као самостални саветник. Добила 

је једногласно позитивно мишљење свих 8 гласова из суда из кога потиче. За све три године 

има највише оцене „нарочито се истиче“. Добила је свих 50 поена на тесту и оцену пет, на 

задатку пет и збирну оцену са испита 5. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Бојан 

Николић, судијски помоћник Основног суда у Новом Пазару, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Пазару. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Бојана Николића, судијског 

помоћика Основног суда у Новом Пазару, Народној скупштини Републике 

Србија за избор за судију Основног суда у Новом Пазару. 

 

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

Рамовић, судијски помоћник Основног суда у Новом Пазару,  предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор за судију Основног суда у Новом Пазару. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' предложио Зухру Рамовић, судијског 

помоћника Основног суда у Новом Пазару, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Новом Пазару. 

 

 

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

Лекпек, корисник Правосудне академије, предложи Народној скупштини Републике Србије 

за избор за судију Основног суда у Новом Пазару. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' предложио Алдина Лекпека, корисника 

Правосудне академије, Народној скупштини Републике Србије за избор за 

судију Основног суда у Новом Пазару. 

 

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

Зукорлић, корисник Правосудне академије, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Основног суда у Новом Пазару. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' '''''''''''' је предложио Фуада Зукорлића, 

корисника Правосудне академије, Народној скупштини Републике Србија за 

избор за судију Основног суда у Новом Пазару. 

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

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

 

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

 

 

 

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

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

број 20/19  од 22.03.2019. године; 



63 

 

 

 

 

 

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

председнику Комисије Савета, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за овај суд пријаве поднело 10 кандидата, од којих 

су три повучене, односно добачене. За овај суд је расписан оглас за једно судијско место. 

 

Једногласан предлог комисије је кандидат Андрија Бошковић, судијски помоћник 

Оновног суда у Аранђеловцу. Он је 1981. годиште, и након завршеног правног факултета, 

правосудни испит је положио 2014. године. Од 2010. године био је приправник у Основном 

суду у Крагујевцу, потом је радио у адвокатској канцеларији а у Основни суд у Аранђеловцу 

је засновао радни однос 2014. године у својству судијског сарадника, где се и сада налази. 

Добио је једногласно позитивно мишљење из суда из кога потиче, као и од непосредно 

вишег суда. За све три године рада има највишу оцену „ нарочито се истиче“. Добио је 

петицу на тесту и четворку на задатку и завршну оцену са испита оцену пет. Судија Иван 

Јовичић да није било кандидата из прекршајних судова за Прекршајни суд у Аранђеловцу, 

те са комисија определила за овог кандидата који је судијски помоћник Основног суда у 

Аранђеловцу.  

 

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

дискусију.  

  

 Након добијене речи Петар Петровић је истакао да за избор судије у Прекршајни суд 

у Аранђеловцу предлаже кандидата Јелену Мацуру.  

  

 Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да подржава предлог кандидата 

Јелена Мацуре, за избор за судију Прекршајног суда у Аранђеловцу. 

  

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

Бошковић, судијски помоћник Основног суда у Аранђеловцу,  предложи Народној 

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

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' предложио Андрију Бошковића, судијског 

помоћника Основног суда у Аранђеловцу, Народној скупштини Републике 

Србије за избор за судију Прекршајног суда у Аранђеловцу. 

-  

48. Доношење Одлуке о броју судија поротника у судовима; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је свим члановима Савета у 

материјалу достављњен нацрт Одлуке о броју судија поротника, коју одлуку је потребно 

донети с обзиром да се приближава време за оглашавање избора судија поротника. 

 
 

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

 

о броју судија поротника у судовима 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђује се број судија поротника у апелационим судовима, вишим 

судовима, основним судовима, Привредном апелационом суду и привредним судовима у 

Републици Србији. 

 

 

Члан 2. 

 

Апелациони судови, виши судови и основни судови имају следећи број судија 

поротника: 

 

 Назив суда 
Број судија 

поротника 

1. Апелациони суд у Београду 6 

2. Апелациони суд у Крагујевцу 6 

3. Апелациони суд у Нишу 10 

4. Апелациони суд у Новом Саду 7 

   

1. Виши суд у Београду 100 

2. Виши суд у Ваљеву 12 

3. Виши суд у Врању 22 

4. Виши суд у Зајечару 8 

5. Виши суд у Зрењанину 20 

6. Виши суд у Јагодини 12 

7. Виши суд у Крагујевцу 21 

8. Виши суд у Краљеву 24 

9. Виши суд у Крушевцу 14 

10. Виши суд у Лесковцу 16 

11. Виши суд у Неготину 12 

12. Виши суд у Нишу 35 

13. Виши суд у Новом Пазару 7 

14. Виши суд у Новом Саду 44 

15. Виши суд у Панчеву 17 

16. Виши суд у Пироту 12 

17. Виши суд у Пожаревцу 14 

18. Виши суд у Прокупљу 14 

19. Виши суд у Смедереву 17 

20. Виши суд у Сомбору 20 

21. Виши суд у Сремској Митровици 18 
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22. Виши суд у Суботици 22 

23. Виши суд у Ужицу 16 

24. Виши суд у Чачку 12 

25. Виши суд у Шапцу 21 

   

1. Први основни суд у Београду 158 

2. Други основни суд у Београду 45 

3. Трећи основни суд у Београду 50 

4. Основни суд у Алексинцу 12 

5. Основни суд у Аранђеловцу 10 

6. Основни суд у Бачкој Паланци 12 

7. Основни суд у Бечеју 14 

8. Основни суд у Бору 14 

9. Основни суд у Брусу 9 

10. Основни суд у Бујановцу 16 

11. Основни суд у Ваљеву 46 

12. Основни суд у Великој Плани 28 

13. 
Основни суд у Великом 

Градишту 
12 

14. Основни суд у Врању 20 

15. Основни суд у Врбасу 20 

16. Основни суд у Вршцу 15 

17. 
Основни суд у Горњем 

Милановцу 
5 

18. Основни суд у Деспотовцу 16 

19. Основни суд у Димитровграду 8 

20. Основни суд у Зајечару 14 

21. Основни суд у Зрењанину 40 

22. Основни суд у Ивањици 16 

23. Основни суд у Јагодини 22 

24. Основни суд у Кикинди 16 

25. Основни суд у Књажевцу 8 

26. Основни суд у Крагујевцу 50 

27. Основни суд у Краљеву 35 

28. Основни суд у Крушевцу 39 

29. Основни суд у Куршумлији 10 

30. Основни суд у Лазаревцу 12 

31. Основни суд у Лебану 12 

32. Основни суд у Лесковцу 60 

33. Основни суд у Лозници 30 

34. Основни суд у Мајданпеку 5 

35. Основни суд у Мионици 12 

36. Основни суд у Младеновцу 14 

37. Основни суд у Неготину 22 

38. Основни суд у Нишу 90 

39. Основни суд у Новом Пазару 33 
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40. Основни суд у Новом Саду 100 

41. Основни суд у Обреновцу 14 

42. Основни суд у Панчеву 35 

43. Основни суд у Параћину 20 

44. 
Основни суд у Петровцу на 

Млави 
8 

45. Основни суд у Пироту 32 

46. Основни суд у Пожаревцу 25 

47. Основни суд у Пожеги 12 

48. Основни суд у Прибоју 7 

49. Основни суд у Пријепољу 12 

50. Основни суд у Прокупљу 15 

51. Основни суд у Рашкој 12 

52. Основни суд у Руми 11 

53. Основни суд у Сенти 8 

54. Основни суд у Сјеници 9 

55. Основни суд у Смедереву 40 

56. Основни суд у Сомбору 32 

57. 
Основни суд у Сремској 

Митровици 
17 

58. Основни суд у Старој Пазови 20 

59. Основни суд у Суботици 40 

60. Основни суд у Сурдулици 23 

61. Основни суд у Трстенику 6 

62. Основни суд у Убу 12 

63. Основни суд у Ужицу 16 

64. Основни суд у Чачку 35 

65. Основни суд у Шапцу 45 

66. Основни суд у Шиду 6 

 

Члан 3. 

 

Привредни апелациони суд има 3 судије поротника. 

 

 

Члан 4. 

 

Привредни судови имају следећи број судија поротника: 

 

1. Привредни суд у Београду 30 

2. Привредни суд у Ваљеву 12 

3. Привредни суд у Зајечару 8 

4. Привредни суд у Зрењанину 8 

5. Привредни суд у Краљеву 11 

6. Привредни суд у Крагујевцу 10 

7. Привредни суд у Лесковцу 12 

8. Привредни суд у Нишу 7 
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9. Привредни суд у Новом Саду 10 

10. Привредни суд у Панчеву 8 

11. Привредни суд у Пожаревцу 6 

12. Привредни суд у Сомбору 8 

13. 
Привредни суд у Сремској 

Митровици 
8 

14. Привредни суд у Суботици 8 

15. Привредни суд у Ужицу 5 

16. Привредни суд у Чачку 8 

ласнику Републике Србије", а примењује се од 1. јануара 2020. године. 

 

 

 

49. Разно: 

 

 

- Разматрање захтева за студијско путовање; 

 

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

 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање судијама Апелационог суда у Крагујевцу: 

Милевки Миленковић, Марини Илић и Радоману Спарићу, у Задар у периоду од 27. до 28. 

септембра 2019. године, ради учешћа на међународној конференцији судија.  

 

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

 

О Д Л У К У  

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Марији Аранђеловић Јуреша, судији Вишег 

суда у Београду у Улцињ, у периоду од 19. до 20. септембра 2019. године, ради учешћа на 

регионалном форуму о правосудној сарадњи. 

 

- Доношење одлуке о максималном броју запослених у Административној 

канцеларији Високог савета судства; 

 

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

 

 



68 

 

 

ОДЛУКУ 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

У ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА 

за 2019. годину 

 

 

I 

 

 Овом одлуком утврђује се максималан број запослених у Високом савету 

судства за 2019. годину: 

 

-Изборни чланови Високог савета судства из реда судија                                  6 

-Административна канцеларија Високог савета судства                                  42 

-Жалбена комисија судова – председник комисије                                             1  

 

 

 

- Доношење одлуке о измени одлуке о броју судије у судовима; 

 

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

 

 

 

 

 

 

  ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БРОЈУ СУДИЈА У СУДОВИМА 

 

- Члан 1. 

 

У Одлуци о броју судија у судовима (,,Службени гласник РС“ бр. 88/15, 6/16, 11/16, 

48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19 

и 48/19) у члану 3. у делу основни судови тачка  41. мења се и гласи: 

 

,,Назив суда                                     Број судија 

- 1. Основни суд у Новом Саду                110“ 

 

- Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија у привредним судовима 

Рапублике Србије; 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' донео одлуку о расписивању огласа за избор 

судија у привредним судовима Републике Србије и то у: 
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- Привредни суд у Сомбору за 1 судијско место; Привредни суд у Ужицу за 1 

судијско место; Привредни суд у Ваљеву за 1 судијско место; Привредни суд у 

Зрењенину за 1 судијско место; Привредни суд у Крагујевцу за 2 судијска места; 

Привредни суд у Краљеву за 1 судијско место; Привредни суд у Чачку за 1 

судијско место; Привредни суд у Лесковцу за 2 судијска места; Привредни суд 

у Нишу за 1 судијско место; Привредни суд у Новом Саду за 2 судијска места; 

Привредни суд у Пожаревцу за 1 судијско место и Привредни  суд у Панчеву за 

1 судијско место. 

 

 

      Седница завршена у 16,10 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


