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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-38/2019-01 

Датум 22.10.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                           одржане 22. октобра 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 и Славица 

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

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

државну управу и локалну самоуправу. Поред чланова Савета, седници су  присуствовале 

Мирјана Павловић, секретар Високог савета судства и Мила Стаменковић, в.д. помоћника 

секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Двадесет четврту 

редовну  седницу сталног састава Високог савета судства и предлаже да се дневни ред за 

Двадесет четврту  редовно седницу измени у погледу редоследа одлучивања по тачкама 

дневног реда, тако да  је прва тачка дневног реда: „  Доношење одлуке о поднетим 

пријавама кандидата на оглас за избор судија у Основни суд у Пироту, који је објављен у 

„Службеном глснику РС“ број 48/19 од 15. 07.2019. године“, а након тога настави 

одлучивање по редоследу како следи, као и да се допуни дневни ред под тачком: „6. 

Разно“ тачкама:  „Давање мишљења на Нацрт закона о допунама Закона о прекршајима“; 

Доношење одлуке о ванредном вредновању судија; Доношење одлуке о спојивости других 

служби, послова и поступака са судијском функцијом“ и „Доношење одлуке о јавном 

оглашавању Високог савета судства поводом новинског чланка објављеног у дневном 

листу „Данас“  и ставља на усвајање измењен и допуњен следећи: 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

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

суд у Пироту, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 48/19  од 15.07.2019. 

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

бирани на судијску функцију на период од три године;  

3. Доношење одлуке о  обавезној обуци председника судова и судија који поступају у 

материји суђење у разумном року; 

4. Разматрање захтева за премештај судија у други суд; 

5. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев;  

6. Разно. 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  предложени измењени и 

допуњен дневни ред те су једногласно донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред 

за Двадесет четврту редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

 

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

 

 

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

Основни суд у Пироту, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 48/19  од 

15.07.2019. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

 Сдудија Иван Јовичић је навео да је оглас за избор судија за Основи суд у Пироту 

оглашен за три судијска места. Комисија је спровела испит за кандидате који су изјавили 

да желе поново да полажу испит, с обзиром да нису били задовољни оценом коју су 

имали, потом је комисија обавила разговор са кандидатима, изузев са кандидатима из реда 

судија, којих је било двоје. 

 Истакао је да комисија има следећи предлог: да се за судије Основног суда у 

Пироту предложе од стране Високог савета судства  Народној скупштини Републике 

Србије Алексић Марија, судијски помоћник Основног суда у Пироту за избор судије 

Основног суда у Пироту. Марија Алексић је рођена 1985. године и правосудни испит је 

положила 2014. године. Од 2012. године је запослена у Основном суду у Пироту, као 

судијски приправник, затим је била судијски сарадник, а од 26.09.2016. године ради у 

својству судијског сарадника, саветник на одређено време. Добила је позитивно мишљење 

Основног суда у Пироту, које мишљење су подржали вишестепени судови. За 2016, 2017. 

и 2018. годину, њен рад је вреднован оценом „ нарочито се истиче“. Добила је 50 поена на 

тесту и оцену пет, на задатку оцену пет, и има коначну оцену са испита оцену пет.  

Други предлог комисије је Јелена Бошковић, судијски помоћник Основног суда у 

Пироту. Она је рођена 1978. године и правосудни испит је положила 2008. године. Почела 

је да ради у Органима за прекршаје 2002. године, затим је радила у Општинском јавном 

тужилаштву, као тужилачки приправник, затим у Јавном комуналном предузећу у 

Бабушници, а од 04.02.2010. године је  зановала радни однос у Основном суду у Пироту у 

својству судијског помоћника где и сада ради на пословима судске управе тог суда, као 

судијски помоћник, секретар суда. Добила је позитивно мишљење од Основног суда у 

Пироту, које мишљење су вишестепени судови прихватили. За све три године 2016, 2017, 

2018. године њен рад је вреднован оценом „нарочито се истиче“. На тесту је добила 50 

поена и оцеу са теста пет, петицу на задатку и завршну оцену са испита пет. 
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Судија Иван Јовичић је истакао да је трећи  предлог комисије Мила Ђорђевић, који 

предлог није једногласан предлог комисије, већ је предлог судије Матије Радојичића, као 

члана комисије и предлог председника комисије, док судија Славица Милошевић 

Газивода као члан комисије предлаже кандидата Ивану Младеновић, судију Прекршајног 

суда у Пироту.  

Кандидат Мила Ђорђевић је рођена 1983. године, она ради у Општинском јавном 

правобранилаштву општине Пирот. Правосудни испит је положила 2011. године и од 

2008. године је била адвокатски приправник, а од 2011. године радила је у Основном суду 

у Пироту у својству судијског помоћника све до 2012. године када је прешла у 

Општинског јавно правобранилаштво општине Пирот, где се и сада налази. Добила је 

позитивно мишљење свог колектива. На тесту је имала свих 50 поена и оцену пет, на 

задатку је добила оцену пет, и коначну оцену са испита пет.  

Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода, члан комисије је 

истакла да је њен предлог кандидат Ивана Младеновић. Она је 1981. годиште и она је 

судија Прекршајног суда у Пироту. Ивана Младеновић је дуго била у Општинском суду у 

Пироту, прво као приправник од 1998. године, а од 2001. до 2005. године је у том суду 

радила као судијски сараник. Од 2005. године је била судија Општинског органа за 

прекршаје, а од 2010. године је судија Прекршајног суда у Пироту. Добила је опште 

позитивно мишљење од Прекршајног суда у Пироту и Прекршајног апелационог суда. 

Њен рад је редовно вреднован за период од 2015. до 2018. године, и оцењен оценом 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију.  

 

Након добијене речи, судија Александар Пантић је истакао да је он био на 

разговору уместо члана комисије, Славице Милошевић Газиводе, која је била службено 

спречена тога дана, тако да од свих  кандидата који су били на разговору, за њега је 

канидат Мила Ђорђевић оставила најбољи утисак. Навео је да према објективним 

мерилима има највишу оцену студирања у односу на пријављене кандидате и за најкраће 

време је завршила студије и на тесту има 50 поена, оцену са теста пет, пет на задатку, те да 

је Мила Ђорђевић најбољи кандидат од три предложена кандидата.  

 

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

Алексић, судијски помоћник Основног суда у Пироту, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Пироту. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxпредложио 

Марију Алексић, судијског помоћника Основног суда у  Пироту, Народној 

скупштини Републике Србије, за избор за судију Основног суда у Пироту. 

 

 

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

Бошковић, судијски помоћник Основног суда у Пироту, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за судију Основног суда у Пироту. 
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- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxпредложио 

Јелену Бошковић, судијског помоћника Основног суда у Пироту, Народној 

скупштини Републике Србије, за избор за судију Основног суда у Пироту. 

 

 

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

Мила Ђорђевић, јавни правобранилац општине Пирот, предложи Народној 

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

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

(ЗА: Иван Јовичић, Александар Пантић, Бранислава Горавица, Нела 

Кубуровић и Петар Петровић) 

 

(ПРОТИВ: Драгомир Милојевић, Саво Ђурђић и Славица Милошевић 

Газивода) 

 

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

Ивана Младеновић, судија Прекршајног суда у Пироту, изабере за судијау 

Основног суда у Пироту. 

 

- Високи савет судства већином гласова је донео 

 

 

О Д Л У К У 

        -о избору судије- 

 

ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ, судија Прекршајног суда у Пироту, бира се за судију 

Основног суда у Пироту. 

 

 (ЗА: Драгомир Милојевић, Саво Ђурђић, Иван Јовичић, Славица Милошевић 

Газивода, Нела Кубуровић и Петар Петровић) 

 

 (ПРОТИВ: Бранислава Горавица и Александар Пантић) 

 

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

бирани на судијску функцију на период од три године;  

 

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

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

Горавици. 

 

Констатује се да је Нела Кубуровић, министар правде због неодложних 

пословних обавеза напустила седницу у 9,40 часова. 
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Судија Бранислава Горавица је навела да Одлуком Народне скупштине Републике 

Србије, Андријана Савић, изабрана је први пут на судијску функцију у Привредни суд у 

Новом Саду, а ступила је на судијску функцију 28.10.2016. године. Kомисија Привредног 

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

председника Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног 

суда у Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, Привредног суда у Суботици, 

Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу 

спровела је поступак вредновања рада судије Андријане Савић. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I 1/19-232 од 25.09.2019. године, 

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

28.10.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Судија Бранислава Горавица је предложила да се 

Андријана Савић, изабере на сталну судијску функцију у Привредни суд у Новом Саду 

почев од 29.10.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Ксенија Вујасиновић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Привредни суд у Новом Саду, а ступила је на судијску функцију 28.10.2016. године. 

Kомисија Привредног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Привредног суда у Зрењанину, Привредног 

суда у Новом Саду, Привредног суда у Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, 

Привредног суда у Суботици, Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и 

Привредног суда у Нишу спровела је поступак вредновања рада судије Ксеније 

Вујасиновић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су 

I 1/19-233 од 25.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, другу и трећу годину 

рада, односно за период од 28.10.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

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

Бранислава Горавица предложила је да се Ксенија Вујасиновић, изабере на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Новом Саду почев од 29.10.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 39 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Вера Маринковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Управни 

суд, а ступила је на судијску функцију 31.10.2016. године. Kомисија Врховног касационог 

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

Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, 

Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у 

Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу спровела је поступак вредновања рада судије 

Вере Маринковић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела 

одлуку Су I 1-120/19 од 24.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, другу и 

трећу годину рада, односно за период од 31.10.2016. године до 60 дана пре истека 

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

Предложила је да се Вера Маринковић изабере на сталну судијску функцију у Управни 

суд почев од 01.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник  
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РС“, број 82/16) Анђела Петровић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 31.10.2016. године. Kомисија Вишег 

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

председника Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу спровела је 

поступак вредновања рада судије Анђеле Петровић. Комисије Вишег суда у Крагујевцу  је 

именованој судији за прву годину рада утврдила оцену „не задовољава“, а за другу и трећу 

утврђена јој је оцена „изузетно успешно обавља судијску функцију. Анђела Петровић је на 

први став  одлуке дана 08.10.2019. године уложила приговор. Комисија Високог савета 

судства је дана 21.10.2019. године донела Решење којим је преиначила Одлуку Комисије 

Вишег суда у Крагујевцу Су I-1-32/19 од 16.09.2019. године, тако што се Анђела 

Петровић, за период вредновања рада од 31.10.2016. године до 31.08.2019. године, оцењује 

оценом „изузетно успешно обавља судијску  функцију“. Предложила је да се Анђела 

Петровић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу почев од  

01.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Јована Макојевић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 31.10.2016. године. Kомисија Вишег 

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

председника Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу спровела је 

поступак вредновања рада судије Јоване Макојевић. Комисије Вишег суда у Крагујевцу  је 

именованој судији за прву годину рада утврдила оцену „не задовољава“, а за другу и трећу 

утврђена јој је оцена „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Јована Макојевић је 

на први став одлуке дана 09.10.2019. године уложила приговор. Комисија Високог савета 

судства је дана 21.10.2019. године донела Решење којим је преиначила Одлуку Комисије 

Вишег суда у Крагујевцу Су I-1-33/19 од 16.09.2019. године, тако што се Јована 

Макојевић, за период вредновања рада од 31.10.2016. године до 31.08.2016. године, 

оцењује оценом „изузетно успешно обавља судијску  функцију“. Судија Бранислава 

Горавица предложила је да се Јована Макојевић, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суда у Крагујевцу почев од 01.11.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Марина Милутиновић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 31.10.2016. године. Kомисија 

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

судија и председника Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу 

спровела је поступак вредновања рада судије Марине Милутиновић. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су-I-34/19 од 16.09.2019. године, 

којом рад судије, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 31.10.2016. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, није оцењен због одсуства са рада, 

односно коришћења породиљског одсуства ради неге детета и права на одсуство са рада 

ради посебне неге детета. Судија Бранислава Горавица је навела да како су објективне 

околности, коришћење породиљског одсуства ради неге детета и права на одсуство са 

рада ради посебне неге детета због којих рад Марине Милутиновић није вреднован, то је 

предложила да се Марина Милутиновић, изабере на сталну судијску функцију у Основни 

суд у Крагујевцу почев од 01.11.2019. године. 
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Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Оливера Павловић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 31.10.2016. године. Kомисија Вишег 

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

председника Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу спровела је 

поступак вредновања рада судије Оливере Павловић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су-I-36/19 од 16.09.2019. године, којом је 

именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 31.10.2016. 

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

обавља судијску функцију“. Предложила је да се Оливера Павловић, изабере на сталну 

судијску функцију у Основни Суд у Крагујевцу почев од 01.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Биљана Ђоковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Привредни 

суд у Чачку, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године. Kомисија Привредног 

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

председника Привредног суда у Београду, Привредног суда у Ваљеву, Привредног суда у 

Панчеву, Привредног суда у Краљеву, Привредног суда у Крагујевцу, Привредног суда у 

Пожаревцу, Привредног суда у Ужицу и Привредног суда у Чачку спровела је поступак 

вредновања рада судије Биљане Ђоковић. Након спроведеног поступка вредновања рада, 

комисија је донела одлуку I Су 1/19-225 од 17.09.2019. године, којом је именованој судији, 

за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 01.11.2016. године до 60 дана 

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

функцију“. Комисија предлаже да се Биљана Ђоковић, изабере на сталну судијску 

функцију у Привреди суд у Чачку почев од 02.11.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Јелена Ковачевић, изабрана је први пут на судијску функцију у Привредни 

суд у Чачку, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године. Kомисија Привредног 

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

председника Привредног суда у Београду, Привредног суда у Ваљеву, Привредног суда у 

Панчеву, Привредног суда у Краљеву, Привредног суда у Крагујевцу, Привредног суда у 

Пожаревцу, Привредног суда у Ужицу и Привредног суда у Чачку спровела је поступак 

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

комисија је донела одлуку I Су 1/19-224 од 17.09.2019. године, којом је именованој судији, 

за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 01.11.2016. године до 60 дана 

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

функцију“. Предложила је да се Јелена Ковачевић, изабере на сталнлу судијску функцију у 

Привредни суд у Чачку почев од 02.11.2019. године.  

 Одлуком Народне скупштине РС број 39 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Драган Јарић, изабран је први пут на судијску функцију у Привредни суд у 

Зрењанину, а ступио је на судијску функцију 01.11.2016. године. Kомисија Привредног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и  
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председника Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног 

суда у Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, Привредног суда у Суботици, 

Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу 

спровела је поступак вредновања рада судије Драгана Јарића. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I 1/19-235 од 25.09.2019. године, којом је 

именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 01.11.2016. 

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

обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Драган Јарић, изабере на сталнлу 

судијску функцију у Привредни суд у Зрењанину почев од 02.11.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 39 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Љиљана Попов, изабрана је први пут на судијску функцију у Привредни 

суд у Зрењанину, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године. Kомисија 

Привредног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, 

Привредног суда у Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, Привредног суда у 

Суботици, Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у 

Нишу спровела је поступак вредновања рада судије Љиљане Попов. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I 1/19-234 од 25.09.2019. године, 

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

01.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Комисија је  предложила је да се Љиљана Попов, 

изабере на сталну судијску функцију у Привредни суд у Зрењанину почев од 02.11.2019. 

године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Вељко Чорбић, изабран је први пут на судијску функцију у Прекршајни 

суд у Новом Пазару, а ступио је на судијску функцију 01.11.2016. године. Kомисијa 

Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем 

Милановцу, Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног 

суда у Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, 

Прекршајног суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у 

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

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

Ужицу спровела је поступак вредновања рада судије Вељка Чорбића. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку одлуку Су V 34-14/19-12 од 

30.09.2019. године, којом је именованом судији, за прву, другу и трећу годину рада, 

односно за период од 01.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се 

Вељко Чорбић, изабере на сталнул судијску функцију у Прекршајни суд у Новом Пазару 

почев од 02.11.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Јасмин Диванефендић, изабран је први пут на судијску функцију у 

Прекршајни суд у Новом Пазару, а ступио је на судијску функцију 01.11.2016. године.   
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Kомисијa Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, 

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

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

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

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

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

Прекршајног суда у Ужицу спровела је поступак вредновања рада судије Јасмина 

Диванефендића. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку 

Су V 34-14/19-11 од 30.09.2019. године, којом је именованом судији, за прву, другу и 

трећу годину рада, односно за период од 01.11.2016. године до 60 дана пре истека 

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

Комисија предлаже да се Јасмин Диванефендић, изабере на сталнлу судијску функцију у 

Прекршајни суд у Новом Пазару, почев од 02.11.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Михрија Тутић, изабрана је први пут на судијску функцију у Прекршајни 

суд у Новом Пазару, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године. Kомисијa 

Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем 

Милановцу, Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног 

суда у Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, 

Прекршајног суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у 

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

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

Ужицу спровела је поступак вредновања рада судије Михрије Тутић. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 34-14/19-10 од 30.09.2019 

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

од 01.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се  Михрија Тутић, 

судија Прекршајног суда у Новом Пазару изабере на сталнлу судијску функцију  у 

Прекршајни суд у Новом Пазару, почев од 02.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Марија Бошковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Чачку, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године. Kомисија Вишег суда у 

Чачку за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и Основног суда у Чачку, 

спровела је поступак вредновања рада судије Марије Бошковић. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 35-23/19-1 од 23.09.2019. 

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

од 01.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Марија 
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Бошковић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Чачку, почев од 

02.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Марија Новаковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Чачку, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године. Kомисија Вишег суда у 

Чачку за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и Основног суда у Чачку, 

спровела је поступак вредновања рада судије Марије Новаковић. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 35-23/19-2 од 23.09.2019. 

године, којом је именованој судији, за прву, и трећу годину рада, утврђена оцена: 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“, а за другу годину рада утврђена оцена : „ 

успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Марија Новаковић, изабере 

на сталну судијску функцију у Основни суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Марица Гавриловић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Чачку, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године. Kомисија 

Вишег суда у Чачку за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и 

Основног суда у Чачку, спровела је поступак вредновања рада судије Марице Гавриловић. 

Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 35-23/19-3 

од 23.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, и трећу годину рада, утврђена 

оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“, а за другу годину рада утврђена 

оцена : „ успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Марица 

Гавриловић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Чачку, почев од 

02.11.2019. гоидне. 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Мила Кочовић Вујовић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Чачку, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 35-23/19-4 од 

23.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, 

односно за период од 01.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да да 

Мила Кочовић Вујовић изабере на сталнллу судијску функцију у  Основни суд у Чачку, 

почев од 02.11.2019. године.   

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Славица Кљајић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Чачку, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године. Kомисија Вишег суда у 

Чачку за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Горњем Милановцу, Основног суда у Ивањици и Основног суда у Чачку, 

спровела је поступак вредновања рада судије Славице Кљајић. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 35-23/19-5 од 23.09.2019. 

године, којом је именованој судији, за прву, и трећу годину рада, утврђена оцена: 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“, а за другу годину рада утврђена оцена : „ 
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успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Славица Кљајић, изабере 

на сталну судијску функцију у Основи суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године.   

 

 

 

Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Душица Џоковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Лазаревцу, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године.Одлуком Високог 

савета судства 119-00-1008/2019-01 од 16.04.2019. године судија Душица Џоковић је од 

15.05.2019. године из Основног суда у Лазаревцу премештена у Основни суд у Ваљеву. 

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

рада судија и председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и 

Основног суда у Обреновцу и Комисија Вишег суда у Ваљеву за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Ваљеву, 

Основног суда у Мионици и Основног суда у Убу спровела је поступак вредновања рада 

судије Душица Џоковић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисије су 

донеле одлуке Су I 1-72/2018 од 18.05.2018. године, и Су I 1-30/2019 од 10.10.2019. којима 

је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 01.11.2016. 

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

обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Душица Џоковић, изабере на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Ваљеву, почев од 02.11.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Снежана Маринковић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Лазаревцу, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године. Kомисија 

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

судија и председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и 

Основног суда у Обреновцу спровела је поступак вредновања рада судије Снежане 

Маринковић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуке Су 

I-1 81/18 од 18.05.2019. године, Су I-1 27/19 од 06.03.2019. године, и Су I-1 144/19 од 

27.09.2019. године којима је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, 

односно за период од 01.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се 

Снежана Маринковић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Лазаревцу, 

почев од 02.11. 2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16), Данијела Милојевић изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Куршумлији, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године. 

Kомисија Вишег суда у Прокупљу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Куршумлији и Основног суда у 

Прокупљу спровела је поступак вредновања рада судије Данијеле Милојевић. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V-34-2 од 

01.10.2019. године, којом је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, 

односно за период од 01.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 
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утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се 

Данијела Милојевић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Куршумлији, 

почев од 02.11.2019. године.  

 

 

 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Марија Станојевић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Куршумлији, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године. Одлуком 

Високог савета судства 119-00-1321/2018-01 од 11.01.2019. године судија Марија 

Станојевић је од 01.01.2019. године из Основног суда у Куршумлији премештена у 

Основни суд у Прокупљу. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је 

донела одлукe Су V-34-5/2018 од 16.05.2018. године, и Су V-34-2/2019 од 01.10.2019. 

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

од 01.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија је предложила да се Марија 

Станојевић, изабере на сталну судијску функцију у Основи суд у Прокупљу, почев од 

02.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Младен Мрвић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд 

у Краљеву, а ступио је на судијску функцију 01.11.2016. године. Kомисија  Вишег суда у 

Краљеву за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

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

вредновања рада судије Младена Мрвић. Након спроведеног поступка вредновања рада, 

комисија је донела одлуку Су I 1-43/19-4 од 15.10.2019. године, којом је именованом 

судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 01.11.2016. године до 60 

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

судијску функцију“. Комисија предлаже да се Младен Мрвић, изабере на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Краљеву, почев од 02.11.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Немања Ковачевић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Великој Плани, а ступио је на судијску функцију 01.11.2016. године.Одлуком 

Високог савета судства 119-00-1070/2019-01 од 05.02.2019. године судија Немања 

Ковачевић је од 15.02.2019. године из Основног суда у Великој Плани премештен у 

Основни суд у Крагујевцу. Kомисија Вишег суда у Крагујевцу за спровођење поступка 

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

и Основног суда у Крагујевцу спровела је поступак вредновања рада судије Немање 

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

I-1-35/19 од 16.09.2019. године, којом је именованом судији, за прву, другу и трећу годину 

рада, односно за период од 01.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

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

предлаже да се Немања Ковачевић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Крагујевцу, почев од 02.11.2019. године. 
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Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Угљеша Мачак, изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд 

у  

 

 

 

 

Великој Плани, а ступио је на судијску функцију 01.11.2016. године. Kомисија  Вишег 

суда у Смедереву за спровођење поступка вредновања и утврђивање оценe рада судија и 

председника Основног суда у Великој Плани и Основног суда у Смедереву спровела је 

поступак вредновања рада судије Угљеша Мачка. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V-34-13/19 од 26.09.2019. године, којом је 

именованом судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 01.11.2016. 

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

обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Угљеша Мачак, изабере на сталну 

судијску функцију у Основи суд у Великој Плани, почев од 02.11.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Бојана Чогурић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд 

у Лазаревцу, а ступила је на судијску функцију 01.11.2016. године. Решењем Високог 

савета судства 119-00-181/2016-01 од 28.02.2017. године судија Бојана Чогурић је од 

15.03.2017. године из Основног суда у Лазаревцу премештена у Трећи основни суд у 

Београду. Kомисија Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и 

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

основног суда у Београду и Трећег основног суда у Београду  спровела је поступак 

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

комисија је донела одлуку Су I-1 бр. 143 од 20.09.2019. године, којом је именованој 

судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 01.11.2016. године до 60 

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

судијску функцију“. Комисија предлаже да се Бојана Чогурић, изабере на сталнлу 

судијску функцију у Трећи основни суд у Београду, почев од 02.11.2019. године. 

 Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Биљана Мајсторовић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Прекршајни суд у Чачку, а ступила је на судијску функцију 02.11.2016. године. Kомисијa 

Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем 

Милановцу, Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног 

суда у Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, 

Прекршајног суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у 

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

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

Ужицу спровела је поступак вредновања рада судије Биљане Мајсторовић.Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 34-14/19-9 од 

30.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, 

односно за период од 02.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се 
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Биљана Мајсторовић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Чачку, 

почев од 03.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Данијеле Стефановић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Прекршајни суд у Чачку, а ступила је на судијску функцију 02.11.2016. године. Kомисијa  

 

 

 

Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем 

Милановцу, Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног 

суда у Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, 

Прекршајног суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у 

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

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

Ужицу спровела је поступак вредновања рада судије Данијеле Стефановић. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 34-14/19-8 од 

30.09.2019 године, којом је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, 

односно за период од 02.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се 

Данијела Стефановић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Чачку, 

почев од 03.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Оливера Лазаревић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Прекршајни суд у Чачку, а ступила је на судијску функцију 02.11.2016. године. Kомисијa 

Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем 

Милановцу, Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног 

суда у Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, 

Прекршајног суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у 

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

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

Ужицу спровела је поступак вредновања рада судије Оливере Лазаревић. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 34-14/19-7 од 

30.09.2019 године, којом је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, 

односно за период од 02.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се 

Оливера Лазаревић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Чачку, 

почев од 03.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Зухра Спахић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у 

Новом Пазару, а ступила је на судијску функцију 02.11.2016. године. Kомисија Вишег 

суда у Новом Пазару за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 
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и председника Основног суда у Новом Пазару и Основног суда у Сјеници спровела је 

поступак вредновања рада судије Зухре Спахић. Након спроведеног поступка вредновања 

рада, комисија је донела одлуку Су V-34-9/19-1 од 02.10.2019. године, којом је именованој 

судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 02.11.2016. године до 60 

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

судијску функцију“. Комисија предлаже да се Зухра Спахић изабере на сталнлу судијску 

функцију у Основни суд у Новом Пазару, почев од 03.11.2019. године. 

 

 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Марко Срећковић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Новом Пазару, а ступио је на судијску функцију 02.11.2016. године. Kомисија Вишег 

суда у Новом Пазару за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Основног суда у Новом Пазару и Основног суда у Сјеници спровела је 

поступак вредновања рада судије Марка Срећковића. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V-34-9/19-2 од 02.10.2019. године, којом је 

именованом судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 02.11.2016. 

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

обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Марко Срећковић изабере на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Новом Пазару, почев од 03.11.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Ненад Шумарац, изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд 

у Новом Пазару, а ступио је на судијску функцију 02.11.2016. године. Kомисија Вишег 

суда у Новом Пазару за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Основног суда у Новом Пазару и Основног суда у Сјеници спровела је 

поступак вредновања рада судије Ненада Шумарца. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 34-9/19-3 од 02.10.2019. године, којом је 

именованом судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 02.11.2016. 

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

обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Ненад Шумарац изабере на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Новом Пазару, почев од 03.11.209. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Вук Ђуричковић, изабран је први пут на судијску функцију у Трећи 

основни суд у Београду, а ступио је на судијску функцију 03.11.2016. године. Kомисија 

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

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

Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије Вука 

Ђуричковића. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку 

Су I-1 бр. 143/2019 од 20.09.2019. године, којом је именованом судији, за прву, другу и 

трећу годину рада, односно за период од 03.11.2016. године до 60 дана пре истека 

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

Комисија предлаже да се Вук Ђуричковић изабере на сталнлу судијску функцију у Трећи 

Основни суд у Београду, почев од 04.11.2019. године. 
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Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Маја Дабић, изабрана је први пут на судијску функцију у Трећи основни 

суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 03.11.2016. године. Kомисија Вишег 

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

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

основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије Маје Дабић. Након  

 

 

 

 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I-1 бр. 143/19 од 

20.09.2019. године којом је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, 

односно за период од 03.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија Предлаже да се 

Маја Дабић изабере на сталну судијску функцију у Трећи основни суд у Београду, почев 

од 04.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Маријана Николић Милосављевић, изабрана је први пут на судијску 

функцију у Трећи основни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 03.11.2016. 

године. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуке СУ I 1-

26/19 од 27.02.2019. године и одлуку СУ I 1-143/19 од 20.09.2019. којом је именованој 

судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 03.11.2016. године до 60 

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

судијску функцију“. Комисија предлаже да се Маријана Николић Милосављевић изабере 

на сталну судијску функцију у Трећи основни суд у Београду, почев од 04.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Ирина Ковачевић, изабрана је први пут на судијску функцију у Други 

основни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 04.11.2016. године. Kомисија 

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

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

Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије Ирине 

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

бр. 1/143/2019 од 20.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, другу и трећу 

годину рада, односно за период од 04.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

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

предлаже да се Ирина Ковачевић изабере на сталну судијску функцију у Други основни 

суд у Београду, почев од 05.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Наташа Јевђенијевић, изабрана је први пут на судијску функцију у Други 

основни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 04.11.2016. године. Kомисија 

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

судија и председника Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и 
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Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије Наташе 

Јевђенијевић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуке I 

Су бр. 1/69/18 од 10.05.2018. године, I Су бр. 1/69/18 од 16.08.2019. године и  Су бр. I-1 

143/2019 од 20.09.2019. године, којима је именованој судији, за прву, другу и трећу годину 

рада, односно за период од 04.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

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

предлаже да се Наташа Јевђенијевић изабере на сталну судијску функцију у Други 

основни суд у Београду, почев од 05.11.2019. године. 

  

 

 

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Жак Павловић, изабран је први пут на судијску функцију у Други основни 

суд у Београду, а ступио је на судијску функцију 04.11.2016. године. Решењем Високог 

савета судства 119-00-136/2018-01 од 20. марта 2018. године судија Жак Павловић је 

премештен из Другог основног суда у Београду у Трећи основни суд у Београду. Kомисија 

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

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

Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије Жака 

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

1 бр.143/2019 од 20.09.2019. године, којом је именованом судији, за прву, другу и трећу 

годину рада, односно за период од 04.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

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

предлаже да се Жак Павловић изабере на сталну судијску функцију у Трећи основни суд у 

Београду, почев од 05.11.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Бранко Станковић, изабран је први пут на судијску функцију у Први 

основни суд у Београду, а ступио је на судијску функцију 07.11.2016. године. Kомисија 

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

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

Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије Бранка 

Станковића. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су 

I-1 бр. 143/2019 од 20.09.2019. године, којом је именованом судији, за прву, другу и трећу 

годину рада, односно за период од 07.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

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

предлаже да се Бранко Станковић изабере на сталну судијску функцију у Први основни 

суд у Београду почев од 08.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Вукашин Сарајлић, изабран је први пут на судијску функцију у Први 

основни суд у Београду, а ступио је на судијску функцију 07.11.2016. године. Kомисија 

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

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

Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије Вукашина 
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Сарајлића. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку I Су 

бр. 1/143/2019 од 20.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, другу и трећу 

годину рада, односно за период од 07.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

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

предлаже да се Вукашин Сарајлић изабере на сталну судијску функцију у Први основни 

суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

 

 

 

 

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Душица Ристић, изабрана је први пут на судијску функцију у Први 

основни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 07.11.2016. године. Kомисија 

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

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

Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије Душице 

Ристић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I -1 

бр. 143/2019 од 20.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, другу и трећу 

годину рада, односно за период од 07.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

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

предлаже да се Душица Ристић изабере на сталну судијску функцију у Први основни суд у 

Београду, почев од 08.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Ивана Тркуља Веселиновић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Први основни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 07.11.2016. године. 

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

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

Београду и Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије 

Иване Тркуље Веселиновић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је 

донела одлуку Су I -1 143 од 20.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, 

другу и трећу годину рада, односно за период од 07.11.2016. године до 60 дана пре истека 

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

Комисија предлаже да се Ивана Тркуља Веселиновић изабере на сталнлу судијску 

функцију у Приви основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Јелена Мимовић, изабрана је први пут на судијску функцију у Први 

основни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 07.11.2016. године.  Kомисија 

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

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

Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије Јелене 

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

I-1 143/2019 од 20.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, другу и трећу 
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годину рада, односно за период од 07.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

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

предлаже да се Јелена Мимовић, изабере на сталну судијску функцију у  Први основни суд 

у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Љиљана Новковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Први 

основни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 07.11.2016. године. Kомисија 

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

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

Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије Љиљане 

Новковић.  

 

 

 

Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I 143/19 од 

20.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, 

односно за период од 07.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се 

Љиљана Новковић, изабере на сталну судијску функцију у Први основни суд у Београду, 

почев од 08.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Милена Шебек, тада Вељић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Први основни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 07.11.2016. године. 

Милена Вељић је дана 18.11.2017. закључила брак, и том приликом узела презиме Шебек. 

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

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

Београду и Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије 

Милене Шебек, за период вредновања рада од 07.11.2016. године, до 06.11.2017. године, 

обзиром да је именована судија од 11.09.2017. године до 13.09.2019. године, у 

континуитету одсуствовала са рада због коришћења трудничког боловања, породиљског 

боловања, и боловања ради неге детета. Након спроведеног поступка вредновања рада, 

комисија је донела одлуку Су I-1 143/2019 од 20.09.2019. године, којом је именованој 

судији, за период вредновања рада од 07.11.2016. године, до 06.11.2017. године утврђена 

оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Милена 

Шебек изабере на сталнлу судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 

08.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Милица Милосављевић Галовић, изабрана је први пут на судијску 

функцију у Први основни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 07.11.2016. 

године. Kомисија Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и 

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

основног суда у Београду и Трећег основног суда у Београду спровела је поступак 

вредновања рада судије Милице Милосављевић Галовић.Након спроведеног поступка 
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вредновања рада, комисија је донела одлуку Су бр. I-1 143/2019 од 20.09.2019. године, 

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

07.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Милица Миосављевић 

Галовић изабере на сталнлу судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 

08.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Мина Оташевић, изабрана је први пут на судијску функцију у Први 

основни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 07.11.2016. године. Kомисија 

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

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

Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије Мине 

Оташевић.  

 

 

 

 

Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су бр. I-1 143 од 

20.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, 

односно за период од 07.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се 

Мина Оташевић, изабере на сталну судијску функцију у Први основи суд у Београду, 

почев од 08.011.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Мирјана Илић Михаиловић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Први основни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 07.11.2016. године. 

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

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

Београду и Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије 

Мирјане Илић Михаиловић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је 

донела одлуку Су I 19-1 143/19 од 20.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, 

другу и трећу годину рада, односно за период од 07.11.2016. године до 60 дана пре истека 

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

Комисија предлаже да се Мирјана Илић Михаиловић изабере на сталну судијску функцију 

у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 38 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Нада Ђорђевић, изабрана је први пут на судијску функцију у Први 

основни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 07.11.2016. године. Kомисија 

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

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

Трећег основног суда у Београду спровела је поступак вредновања рада судије Наде 

Ђорђевић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку I Су 
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I-1 143/2019 од 20.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, другу и трећу 

годину рада, односно за период од 07.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

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

предлаже да се Нада Ђорђевић изабере на сталнлу судијску функцију у Први основни суд 

у Београду, почев од 08.11.2019. гоидне.  

Одлуком Народне скупштине РС број 40 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Анка Митровић Стојановић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Нишу, а ступила је на судијску функцију 10.11.2016. године. Kомисија 

Вишег суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу спровела је поступак 

вредновања рада судије Анке Митровић Стојановић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V-34-25/19-8 од 11.10.2019. године којом 

је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 10.11.2016. 

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

обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Анка Митровић Стојановић изабере 

на сталну судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године.  

 

 

Одлуком Народне скупштине РС број 40 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Горан Димитријевић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Нишу, а ступио је на судијску функцију 10.11.2016. године. Kомисија Вишег суда у 

Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу спровела је поступак вредновања 

рада судије Горана Димитријевића. Након спроведеног поступка вредновања рада, 

комисија је донела одлуку Су V-34-25/19-5 од 11.10.2019. године, којом је именованом 

судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 10.11.2016. године до 60 

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

судијску функцију“. Комисија предлаже да се Горан Димитријевић изабере на сталнлу 

судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 40 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Ирена Јоцић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у 

Нишу, а ступила је на судијску функцију 10.11.2016. године. Kомисија Вишег суда у 

Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу спровела је поступак вредновања 

рада судије Ирене Јоцић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је 

донела одлуку Су V-34-25/19-7 од 11.10.2019 којом је именованој судији, за прву, другу и 

трећу годину рада, односно за период од 10.11.2016. године до 60 дана пре истека 

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

Комисија предлаже да се Ирена Јоцић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд 

у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 40 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Милена Симоновић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Нишу, а ступила је на судијску функцију 10.11.2016. године. Kомисија Вишег суда у 
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Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу спровела је поступак вредновања 

рада судије Милене Симоновић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија 

је донела одлуку V 34-54/18-3 од 30.11.2018. године и Су V 34-25/19-2 од 24.09.2019. 

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

период од 10.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Милена 

Симоновић, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 

11.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 40 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Саша Динчић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у 

Нишу, а ступио је на судијску функцију 10.11.2016. године.  Kомисија Вишег суда у Нишу 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу спровела је поступак вредновања 

рада судије Саше Динчића. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је 

донела  

 

 

 

 

одлуку Су V 34-25/19-6 од 24.09.2019. године, којом је именованом судији, за прву, други 

и трећу годину рада, односно за период од 10.11.2016. године до 60 дана пре истека 

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

Комисија предлаже да се Саша Динчић, изабере на сталну судијску функцију у Основни 

суд у Нишу, почев од 11.11.2019. гоидне. 

Одлуком Народне скупштине РС број 40 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Снежана Мирковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Нишу, а ступила је на судијску функцију 10.11.2016. године. Kомисија Вишег суда у 

Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу спровела је поступак вредновања 

рада судије Снежане Мирковић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија 

је донела одлуку Су V-34-25/19-4 од 11.10.2019. године којом је именованој судији, за 

прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 10.11.2016. године до 60 дана пре 

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

функцију“. Комисија предлаже да се Снежана Мирковић изабере на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 40 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Татјана Ристић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд 

у Нишу, а ступила је на судијску функцију 10.11.2016. године. Kомисија Вишег суда у 

Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу спровела је поступак вредновања 

рада судије Татјане Ристић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је 
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донела одлуку Су V 34-25/19-3 од 11.10.2019. године, којом је именованој судији, за прву, 

другу и трећу годину рада, односно за период од 10.11.2016. године до 60 дана пре истека 

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

Комисија предлаже да се Татјана Ристић изабере на сталну судијску функцију у Основни 

суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 40 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16 Христина Пешић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Нишу, а ступила је на судијску функцију 10.11.2016. године. Kомисија Вишег суда у 

Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу спровела је поступак вредновања 

рада судије Христине Пешић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је 

донела одлуку Су V 34-25/19-01од 24.09.2019. године, којом је именованој судији, за прву, 

другу и трећу годину рада, односно за период од 10.11.2016. године до 60 дана пре истека 

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

Комисија предлаже да се Христина Пешић, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 41 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Марина Ковачевић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни  

 

 

 

суд у Краљево, а ступила је на судијску функцију 14.11.2016. године. Kомисија  Вишег 

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

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

вредновања рада судије Марине Ковачевић. Након спроведеног поступка вредновања 

рада, комисија је донела одлуку Су I 1-43/19-3 од 15.10.2019. године, којом је именованој 

судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 14.11.2016. године до 60 

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

судијску функцију“. Комисија предлаже да се Марина Ковачевић изабере на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Краљеву, почев од 15.11.2019. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 37 од 07.10.2016. године (,,Службени гласник 

РС“, број 82/16) Тијана Миљковић, тада Тоскић, изабрана је први пут на судијску 

функцију у Основни суд у Обреновцу, а ступила је на судијску функцију 18.11.2016. 

године. Тијана Тоскић је дана 22.10.2016. закључила брак, и том приликом узела презиме 

Миљковић. Kомисија Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у 

Младеновцу и Основног суда у Обреновцу спровела је поступак вредновања рада судије 

Тијане Миљковић. Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела 

одлуку Су-I-44/19 од 27.09.2019. године, којом рад судије, за прву, други и трећу годину 

рада, односно за период од 18.11.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

мандата, није оцењен због одсуства са рада, односно коришћења породиљског одсуства 

ради неге детета и права на одсуство са рада ради посебне неге детета. Судија Бранислава 

Горавица је навела да је рад судија Тијане Миљковић неоцењен из објективних разлога с 
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обзиром да се у периоду за који се вредновао рад, судија налазила на породиљском 

одсуству и неге детета и одсуству ради посебне неге детета, те је предложила да се Тијана 

Миљковић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Обреновцу, почев од 

19.11.2019. године.  

 

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

Андријана Савић, судија Привредног суда у Новом Саду, изабере на сталну судијску 

функцију у Привредни суд у Новом Саду, почев од 29.10.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 АНДРИЈАНА САВИЋ, судија Привредног суда у Новом Саду, бира се на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Новом Саду, почев од 29.10.2019. године. 

 

 

 

 

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

Ксенија Вујасиновић, судија Привредног суда у Новом Саду, изабере на сталну судијску 

функцију у Привредни суд у Новом Саду, почев од 29.10.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx донео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 КСЕНИЈА ВУЈАСИНОВИЋ, судија Привредног суда у Новом Саду, бира се на 

сталну судијску функцију у Привредни суд у Новом Саду, почев од 29.10.2019. године. 

 

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

Маринковић, судија Управног суда, изабере на сталну судијску функцију у Управни суд, 

почев од 01.11.2019. године. 

 

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

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ВЕРА МАРИНКОВИЋ, судија Управног суда, бира се на сталну судијску 

функцију у Управни суд, почев од 01.11.2019. године. 

 

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

Анђела Петровић, судија Основног суда у Крагујевцу, изабере на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 01.11.2019. године. 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 АНЂЕЛА ПЕТРОВИЋ, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 01.11.2019. године. 

 

 

 

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

Макојевић, судија Основног суда у Крагујевцу, изабере на сталну судијску функцију у 

Основи суд у Крагујевцу, почев од 01.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ЈОВАНА МАКОЈЕВИЋ, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 01.11.2019. године. 

 

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

Марина Милутиновић, судија Основног суда у Крагујевцу, изабере на сталну судијску 

функцију у Основи суд у Крагујевцу, почев од 01.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 
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О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МАРИНА МИЛУТИНОВИЋ, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 01.11.2019. године. 

 

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

Оливера Павловић, судија Основног суда у Крагујевцу, изабере на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 01.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ОЛИВЕРА ПАВЛОВИЋ, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 01.11.2019. године. 

 

 

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

Биљана Ђоковић, судија Привредног суда у Чачку, изабере на сталну судијску функцију у 

Привредни суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 БИЉАНА ЂОКОВИЋ, судија Привредног суда у Чачку, бира се на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

Ковачевић, судија Привредног суда у Чачку, изабере на сталну судијску функцију у 

Привредни суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 
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О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ЈЕЛЕНА КОВАЧЕВИЋ, судија Привредног суда у Чачку, бира се на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

Јарић, судија Привредног суда у Зрењанину, изабере на сталну судијску функцију у 

Привредни суд у Зрењанину, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ДРАГАН ЈАРИЋ, судија Привредног суда у Зрењанину, бира се на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Зрењанину, почев од 02.11.2019. године. 

 

 

 

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

Љиљана Попов, судија Привредног суда у Зрењанину, изабере на сталну судијску 

функцију у Привредни суд у Зрењанину, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx донео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ЉИЉАНА ПОПОВ, судија Привредног суда у Зрењанину, бира се на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Зрењанину, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

Чорбић, судија Прекршајног суда у Новом Пазару, изабере на сталну судијску функцију у 

Прекршајни суд у Новом Пазару, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ВЕЉКО ЧОРБИЋ, судија Прекршајног суда у Новом Пазару, бира се на сталну 

судијску функцију у Прекршајни суд у Новом Пазару, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

Диванефендић, судија Прекршајног суда у Новом Пазару, изабере на сталну судијску 

функцију у Прекршајни суд у Новом Пазару, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx донео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ЈАСМИН ДИВАНЕФЕНДИЋ, судија Прекршајног суда у Новом Пазару, бира се 

на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Новом Пазару, почев од 02.11.2019. 

године. 

 

 

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

Михрија Тутић, судија Прекршајног суда у Новом Пазару, изабере на сталну судијску 

функцију у Прекршајни суд у Новом Пазару, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx донео 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МИХРИЈА ТУТИЋ, судија Прекршајног суда у Новом Пазару, бира се на сталну 

судијску функцију у Прекршајни суд у Новом Пазару, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

Бошковић, судија Основног суда у Чачку, изабере на сталну судијску функцију у Основи 

суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx донео 

 

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

 

 МАРИЈА БОШКОВИЋ, судија Основног суда у Чачку, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

 

 

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

Новаковић, судија Основног суда у Чачку, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx донео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МАРИЈА НОВАКОВИЋ, судија Основног суда у Чачку, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

 

 

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

Марица Гавриловић, судија Основног суда у Чачку, изабере на сталну судијску функцију 

у Основи суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx донео 

 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МАРИЦА ГАВРИЛОВИЋ, судија Основног суда у Чачку, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

 

 

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

Кочовић Вујовић, судија Основног суда у Чачку, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 
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О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МИЛА КОЧОВИЋ ВУЈОВИЋ, судија Основног суда у Чачку, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

Славица Кљајић, судија Основног суда у Чачку, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx донео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 СЛАВИЦА КЉАЈИЋ, судија Основног суда у Чачку, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Чачку, почев од 02.11.2019. године. 

 

 

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

Душица Џоковић, судија Основног суда у Ваљеву, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Ваљеву, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx донео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ДУШИЦА ЏОКОВИЋ, судија Основног суда у Ваљеву, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Ваљеву, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

Снежана Маринковић, судија Основног суда у Лазаревцу, изабере на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Лазаревцу, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 СНЕЖАНА МАРИНКОВИЋ, судија Основног суда у Лазаревцу, бира се на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Лазаревцу, почев од 02.11.2019. године. 

 

 

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

Данијела Милојевић, судија Основног суда у Куршумлији, изабере на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Куршумлији, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx донео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ДАНИЈЕЛА МИЛОЈЕВИЋ, судија Основног суда у Куршумлији, бира се на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Куршумлији, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

Станојевић, судија Основног суда у Прокупљу, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Прокупљу, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МАРИЈА СТАНОЈЕВИЋ, судија Основног суда у Прокупљу, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Прокупљу, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

Младен Мрвић, судија Основног суда у Краљеву, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Краљеву, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 
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О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МЛАДЕН МРВИЋ, судија Основног суда у Краљеву, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Краљеву, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

Немања Ковачевић, судија Основног суда у Крагујевцу, изабере на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 НЕМАЊА КОВАЧЕВИЋ, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

Угљеша Мачак, судија Основног суда у Великој Плани, изабере на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Великој Плани, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 УГЉЕША МАЧАК, судија Основног суда у Великој Плани, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Великој Плани, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

Чогурић, судија Трећег основног суда у Београду, изабере на сталну судијску функцију у 

Трећи основни суд у Београду, почев од 02.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

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

 

 БОЈАНА ЧОГУРИЋ, судија Трећег основног суда у Београду, бира се на сталну 

судијску функцију у Трећи основи суд у Београду, почев од 02.11.2019. године. 

 

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

Биљана Мајсторовић, судија Прекршајног суда у Чачку, изабере на сталну судијску 

функцију у Прекршајни суд у Чачку, почев од 03.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 БИЉАНА МАЈСТОРОВИЋ, судија Прекршајног суда у Чачку, бира се на сталну 

судијску функцију у Прекршајни суд у Чачку, почев од 03.11.2019. године. 

 

 

 

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

Данијела Стефановић, судија Прекршајног суда у Чачку, изабере на сталну судијску 

функцију у Прекршајни суд у Чачку, почев од 03.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ДАНИЈЕЛА СТЕФАНОВИЋ, судија Прекршајног суда у Чачку, бира се на 

сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Чачку, почев од 03.11.2019. године. 

 

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

Оливера Лазаревић, судија Прекршајног суда у Чачку, изабере на сталну судијску 

функцију у Прекршајни суд у Чачк, почев од 03.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 
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О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ОЛИВЕРА ЛАЗАРЕВИЋ, судија Прекршајног суда у Чачку, бира се на сталну 

судијску функцију у Прекршајни суд у Чачку, почев од 03.11.2019. године. 

 

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

Спахић, судија Основног суда у Новом Пазару, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Новом Пазару, почев од 03.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ЗУХРА СПАХИЋ, судија Основног суда у Новом Пазару, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Новом Пазару, почев од 03.11.2019. године. 

 

 

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

Срећковић, судија Основног суда у Новом Пазару, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Новом Пазару, почев од 03.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МАРКО СРЕЋКОВИЋ, судија Основног суда у Новом Пазару, бира се на сталну 

судијску функцију Основни суд у Новом Пазару, почев од 03.11.2019. године. 

 

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

Шумарац, судија Основног суда у Новом Пазару, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Новом Пазару, почев од 03.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 
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О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 НЕНАД ШУМАРАЦ, судија Основног суда у Новом Пазару, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Новом Пазару, почев од 03.11.2019. године. 

 

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

Ђуричковић, судија Трећег основног сда у Београду, изабере на сталну судијску функцију 

у Трећи основни суд у Београду,  почев од 04.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ВУК ЂУРИЧКОВИЋ, судија Трећег основног суда у Београду, бира се на сталну 

судијску функцију у Трећи основни суд у Београду, почев од 04.11.2019. године. 

 

 

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

Дабић, судија Трећег основног суда у Београду, изабере на сталну судијску функцију у 

Трећи основни суд у Београду, почев од 04.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МАЈА ДАБИЋ, судија Трећег основног суда у Београду, бира се на сталну 

судијску функцију у Трећи основни суд у Београду, почев од 04.11.2019. године. 

 

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

Маријана Николић Милосављевић, судија Трећег основног суда у Београду, изабере на 

сталну судијску функцију у Трећи основни суд у Београду, почев од 04.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

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

 

 МАРИЈАНА НИКОЛИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ, судија Трећег основног суда у 

Београду, бира се на сталну судијску функцију у Трећи основни суд у Београду, почев од 

04.11.2019. године. 

 

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

Ковачевић, судија Другог основног суда у Београду, изабере на сталну судијску функцију 

у Други основни суд у Београду, почев од 05.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ИРИНА КОВАЧЕВИЋ, судија Другог основног суда у Београду, бира се на 

сталну судијску функцију у Други основни суд у Београду, почев од 05.11.2019. године. 

 

 

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

Наташа Јевђенијевић, судија Другог основног суда у Београду, изабере на сталну судијску 

функцију у Други основни суд у Београду, почев од 05.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 НАТАША ЈЕВЂЕНИЈЕВИЋ, судија Другог основног суда у Београду, бира се на 

сталну судијску функцију у Други основни суд у Београду, почев од 05.11.2019. године. 

 

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

Павловић, судија Трећег основног суда у Београду, изабере на сталну судијску функцију у 

Трећи основни суд у Београду, почев од 05.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

-  

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

 

 ЖАК ПАВЛОВИЋ, судија Трећег основног суда у Београду, бира се на сталну 

судијску функцију у Трећи основни суд у Београду, почев од 05.11.2019. године. 

 

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

Станковић, судија Првог основног суда у Београду, изабере на сталну судијску функцију у 

Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 БРАНКО СТАНКОВИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се на 

сталну судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

 

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

Вукашин Сарајлић, судија Првог основног суда у Београду, изабере на сталну судијску 

функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ВУКАШИН САРАЈЛИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се на 

сталну судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

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

Душица Ристић, судија Првог основног суда у Београду, изабере на сталну судијску 

функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

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

 

 ДУШИЦА РИСТИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се на сталну 

судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11. 2019. године. 

 

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

Тркуља Веселиновић, судија Првог основног суда у Београду, изабере на сталну судијску 

функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ИАВАНА ТРКУЉА ВЕСЕЛИНОВИЋ, судија Првог основног суда у Београду, 

бира се на сталну судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. 

године. 

 

 

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

Мимовић, судија Првог основног суда у Београду, изабере на сталну судијску функцију у 

Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ЈЕЛЕНА МИМОВИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се на сталну 

судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

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

Љиљана Новковић, судија Првог основног суда у Београду, изабере на сталну судијску 

функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 



39 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ЉИЉАНА НОВКОВИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се на 

сталну судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

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

Милена Шебек, судија Првог основног суда у Београду, изабере на сталну судијску 

функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МИЛЕНА ШЕБЕК, судија Првог основног суда у Београду, бира се на сталну 

судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

 

 

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

Милица Милосављевић Галовић, судија Првог основног суда у Београду, изабере на 

сталну судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МИЛИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ ГАЛОВИЋ, судија Првог основног суда у 

Београду, бира се на сталну судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 

08.11.2019. године. 

 

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

Оташевић, судија Првог основног суда у Београду, изабере на сталну судијску функцију у 

Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 



40 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МИНА ОТАШЕВИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се на сталну 

судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

 

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

Мирјана Илић Михаиловић, судија Првог основног суда у Београду, изабере на сталну 

судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МИЛЕНА ИЛИЋ МИХАИЛОВИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира 

се на сталну судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. 

године. 

 

 

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

Ђорђевић, судија Првог основног суда у Београду, изабере на сталну судијску функцију у 

Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 НАДА ЂОРЂЕВИЋ, судија Првог основног суда у Београду, бира се на сталну 

судијску функцију у Први основни суд у Београду, почев од 08.11.2019. године. 

 

 

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

Митровић Стојановић, судија Основног суда у Нишу, изабере на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 
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О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 АНКА МИТРОВИЋ СТОЈАНОВИЋ, судија Основног суда у Нишу, бира се на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

 

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

Димитријевић, судија Основног суда у Нишу, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ГОРАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, судија Основног суда у Нишу, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

 

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

Јоцић, судија Основног суда у Нишу, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд 

у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ИРЕНА ЈОЦИЋ, судија Основног суда у Нишу, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

 

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

Милена Симоновић, судија Основног суда у Нишу, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 
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О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МИЛЕНА СИМОНОВИЋ судија Основног суда у Нишу, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

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

Динчић, судија Основног суда у Нишу, изабере на сталну судијску функцију у Основни 

суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 САША ДИНЧИЋ, судија Основног суда у Нишу, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

 

 

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

Снежана Мирковић, судија Основног суда у Нишу, изабере на сталну судијску функцију у 

Основи суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 СНЕЖАНА МИРКОВИЋ, судија Основног суда у Нишу, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

 

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

Татјана Ристић, судија Основног суда у Нишу, изабере на сталну судијску функцију у 

Основи суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

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

 

 ТАТЈАНА РИСТИЋ, судија Основног суда у Нишу, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

 

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

Христина Пешић, судија Основног суда у Нишу, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 ХРИСТИНА ПЕШИЋ, судија Основног суда у Нишу, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Нишу, почев од 11.11.2019. године. 

 

 

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

Марина Ковачевић, судија Основног суда у Краљеву, изабере на сталну судијску функцију 

у Основни суд у Краљеву, почев од 15.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 МАРИНА КОВАЧЕВИЋ, судија Основног суда у Краљеву, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Краљеву, почев од 15.11.2019. године. 

 

 

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

Миљковић, судија Основног суда у Обреновцу, изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Обреновцу, почев од 19.11.2019. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

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

 

 ТИЈАНА МИЉКОВИЋ, судија Основног суда у Обреновцу, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Обреновцу, почев од 19.11.2019. године. 

 

 

  

3. Доношење одлуке о  обавезној обуци председника судова и судија који поступају у 

материји суђење у разумном року; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је предложио да Савет донесе одлуку о 

обавезној обуци председника судова и судија који поступају у материји суђење у 

разумном року. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео одлуку о 

обавезној обуци председника судова и судија који поступају у материји 

суђење у разумном року. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Разматрање захтева за премештај судија у други суд; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Иван Дробњак, судија 

Основног суда у Ивањици упутио је Високом савету судства захтев за премештај у 

Основни суд у Чачку. На седници Високог савета судства која је одржана дана 27.08.2019. 

године, донета је одлука да се од председника суда из ког се тражи  премештај судије  и 

председнка суда у који се судија премешта, затражи  сагласност за премештај. Драгомир 

Милојевић, председник Савета је истакао да је пристигла тражена сагласност оба 

председника за премештај судије, и предложио да се Иван Дробњак, судија Основног суда 

у Ивањици премести  из Основног суда у Ивањици у Основни суд у Чачку, почев од 

01.01.2020. године. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ИВАН ДРОБЊАК, судија Основног суда у Ивањици, премешта се из Основног 

суда у Ивањици у Основни суд у Чачку, почев од 01.01.2020. године. 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Богданка Продановић, 

судија Основног суда у Зрењанину  доставила  Високом савету судства захтев за 
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премештај у Трећи основни суд у Београду. На седници Високог савета судства која је 

одржана дана 27.08.2019. године, донета је одлука да се од председника суда из ког се 

тражи  премештај судије  и председнка суда за који се захтева премештај затражи 

сагласност за премештај судије. Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је 

достављена потребна сагласност за премештај и предложио да се Богданка Продановић, 

судија Основног суда у Зрењанину премести из Основног суда у Зрењанину у Трећи 

основи  суд у Београду. 

 

- Високи савет сдстав xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

БОГДАНКА ПРОДАНОВИЋ, судија Основног суда у Зрењанину премешта се из 

Основног суда у Зрењанину у Трећи основни суд у Београду, почев од 01.01.2020. године. 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Данијела Гојковић, судија 

Основног суда у Ивањици поднела Високом савету судства захтев за премештај у Основни 

суд у Чачку. Предложио је да се прибави сагласност председника Основног суда у  

Ивањици и председника Основног суда у Чачку, за премештај судија Данијеле Гојковић из 

Основног суда у Ивањици у Основни суд у Чачку. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео закључак да се 

прибави сагласност председника Основног суда у Ивањици и председника 

Основног суда у Чачку, за премештај судија Данијеле Гојковић из Основног суда 

у Ивањици у Основни суд у Чачку. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Александар Стојилковић, 

судија Основног суда у Сурдулици, упутио Високом савету судства молбу за премештај из 

Основног суда у Сурдулици у Трећи основни суд у Београду. Драгомир Милојевић, 

председник Савета је предложио да се затражи сагласност председника Основног суда у 

Сурдулици и председника Трећег основног суда у Београду за премештај  судије 

Александра Стојилковића из Основног суда у Сурдулици у Трећи основни суд у Београду. 

 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео закључак 

да се прибави сагласност председника Основног суда у Сурдулици и 

председника Трећег основног суда у Београду, за премештај судије 

Александра Стојилковића из Основног суда у Сурдулици у Трећи основни 

суд у Београду. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Председник Вишег суда у 

Ужицу доставила Савету допис СуV-35-77/19 дана 09.09.2019. године, у коме је 

предложила да у смислу одредбе члана 20. став 2. Закона о судијама Високи савет судства 

донесе одлуку о упућивању  Видосаве Даниловић, судије Основног суда у Ужицу на рад у 
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Виши суд у Ужицу. Драгомир Милојевић, председник Савета је предложио да се 

одлучивање по овом захтеву одложи за наредну седниц, како би се детаљном анализом 

рада овог суда утврдила потреба за упућивање судије на рад у овај суд. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxсаглалсан да се 

одлучивање по молби председника Вишег суда у Ужицу за упућивање 

Видосаве Даниловић, судије Основног суда у Ужицу на рад у Виши суд у 

Ужицу, одложи за наредну седницу. 

 

 

5. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев;  

 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У 

                                            -о престанку судијске функције- 

  

 МАРТИ ХОРВАТ, судији Прекршајног суда у Сенти, престаје судијска функција 

на лични захтев дана 31.10.2019. године.  

 

 

 

 

 

 

6. Разно: 

 

 

- Разматрање захтева за студијско путовање: 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Слободану Петровићу, судији Апелационог 

суда у Крагујевцу, у Сарајево, у периоду од 24. до 25. октобра 2019. године, ради 

учествовања на Регионалној конференцији „Подела одговорности у примени Европске 

конвенције о људским правима: превазилажење изазова коришћењем нових правосудних 

алатки”. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео  

 

 

О Д Л У К У    
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ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Душану Милошевићу, судији Прекршајног 

суда у Крушевцу, у Бордо, Република Француска, у периоду од 4. до 8. новембра 2019. 

године, ради стручног усавршавања на Националној правосудној школи. 

 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 
 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Дејану Стаменковићу, судији Посебног 

одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Нишу, у Санта Круз, Шпанија, у периоду 

од 3. до 8. новембра 2019. године, ради посете суду и тужилаштву. 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео  

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Драгољубу Вујасиновићу, судији 

Апелационог суда у Новом Саду, у Сарајево, у периоду од 24. до 25. октобра 2019. године, 

ради учествовања на Регионалној конференцији „Подела одговорности у примени 

Европске  

 

конвенције о људским правима: превазилажење изазова коришћењем нових правосудних 

алатки. 

 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Снежани Николић Гаротић, судији Вишег 

суда у Београду, у Скопље, у периоду од 4. до 8. новембра 2019. године, ради учествовања 

на Регионалној конференцији на тему: „Финансијске истраге у вези са корупцијом”. 

 

- Давање мишљења на Нацрт закона о допунама Закона о прекршајима; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је Министарство правде 

доставило Високом савету судства Нацрт закона о допунама Закона о прекршајима ради 

давања мишљења, а који је достављен свим члановима Савета уз материјал за седницу. 
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- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдао позитивно 

мишљење на Нацрт закона о допунама Закона о прекршајима . 

 

- Доношење одлуке о ванредном вредновању рада судија; 

 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства за вредновање рада судија и 

председника суда, судији Бранислави Горавици. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да комисија предлаже да се неке судије не 

вреднују. Ради се о судијама који су по први пут изабрани на судијску функцију у 

децембру 2018. године, односно марту 2019. године, с обзиром да је датум објављивања 

огласа 13. и 18. септембар. Постоје судије које су изабране за судије основног суда па 

конкуришу за привредне судове, или за судију прекршајног суда, које конкуришу за 

основни суд. Период вредновања би требао да буде само три месеца, те комисија сматра 

да је то потпуно бесмислено. Они до сада нису вредновани, јер су тек изабрани на 

судијску функцију по први пут, али немају на раду на тој функцији чак ни годину дана. 

Комисија сматра да те судије не треба да се вреднују, јер за тих шест месеци, док су 

задужили предмете, објективно нису могли да остваре резултате. То су судије: Доклестић 

Олга, Роснић Ђорђе, Букилић Светлана, Новковић Игор, Ђокић Дејан, Митровић Милена, 

Стојилковић Александар и Шекарић Кристина. Комисија предлаже да се ове судије не 

вреднују иако су конкурисали и немају никакву оцену рада, због тога што имају мање од 

годину дана од момента када су ступили на судијску функцију. 

 

-  

 

- Чланови Савета су једногласно сагласни да се не врши вредновање рада 

судија који су поднели пријаве по огласима који су објављени 13. и 18. 

септембра 2019. године, и то судије: Доклестић Олга, Роснић Ђорђе, 

Букилић Светлана, Новковић Игор, Ђокић Дејан, Митровић Милена, 

Стојилковић Александар и Шекарић Кристина. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је истакла да комисија предлаже 

да се ванредно вреднује рад судија: Рашковић Дарка, судије Основног суда у Крагујевцу, 

који треба да се вреднује  за период од 30.12.2016. године до 18.09.2019. године.  Гојгић 

Ђорђа, судије Апелационог суда у Нишу, који треба да се вреднује од 02.04.2017. до 

13.09.2019. године. Дамњановић Дубравке, судије Апелационог суда у Крагујевцу, за 

период од 23.11.2017. до 13.09.2019. године. Симовић Јасмине, судије Апелационог суда у 

Крагујевцу, почев од 23.11.2017. до 13.09.2019. године и Јовановић Јована, судије 

Привредног апелационог суда, за период од 20.12.2016. до 13.09.2019. године. 

 

  

-  Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

ОДЛУКУ О ВАНРЕДНОМ ВРЕДНОВАЊУ РАДА СУДИЈА  
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Ванредно се вреднује рад кандидата из реда судија који су поднели пријаву на 

оглас за избор судијa који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 65/19 од 

13.09.2019. године, којом је Високи савет судства огласио  избор за судије Врховног 

касационог суда, Апелационог суда у Крагујевцу, Вишег суда у Београду, Првог основног 

суда у Београду, Трећег основног суда у Београду, Основног суда у Лебану, Управног 

суда, Привредног апелационог суда и Привредног суда у Београду, као и кандидата који 

су поднели пријаву на оглас за избор судија који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 66/19 од 18.09.2019. године, којом је Високи савет судства огласио  избор за судије 

Привредних судова: 

1. Гојгић Ђорђе, судија Апелационог суда у Нишу, 

-  за период од 02.04.2017. године, до 13.09.2019. године 
 

2. Дамјановић Дубравка, судија Апелационог суда у Крагујевцу,   

- за период од 23.11.2017. године, до 13.09.2019. године 

 

3. Симовић Јасмина, судија Апелационог суда у Крагујевцу, 

-  за период од 23.11.2017. године, до 13.09.2019. године 

 

4. Јовановић Јован, судија Привредног апелационог суда, 

-  за период од 20.12.2016. године, до 13.09.2019. године 

 

5. Рашковић Дарко, судија Основног суда у Крагујевцу, 

-  за период од 30.12.2016. године, до 18.09.2019. године 

 

 

Судија Бранислава Горавица је истакла да је једна судија редовно вреднована  за 

све три године и добила оцену „ не задовољава“ и она сада конкурише, а пошто комисија 

сматра да не треба да се вреднује нико ко је вреднован у 2018. години у редовном 

вредновању, то комисија сматра да ни ова судија не треба бити вреднована, а судија се 

зове Муњић Сања, судија Основног суда у Крагујевцу, која је конкурисала за Апелациони 

суд у Крагујевцу. 

 

- Чланови Високог савета судства су једногласно сагласни да се не врши 

ванредно вредновање рада  Сање Муњић, судије Основног суда у 

Крагујевцу, која је конкурисала за Апелациони суд у Крагујевцу. 

 

- Доношење одлуке о спојивости других служби, послова и поступака са 

судијском функцијом; 

 

- Високи савет судства xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдонео 

 

О Д Л У К У  
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                Обављање послова демонстратора на Правном факултету Универзитета у 

Београду, ван радног времена уз накнаду, није неспојиво са судијском функцијом. 

 
 

- Доношење одлуке о јавном оглашавању Високог савета судства поводом 

новинског чланка објављеног у дневном листу „Данас“; 

 

- Високи савет судства једноглсно је донео одлуку да се одлучивање по овој 

тачки дневног реда одложи за наредну седницу, с обзиром да сви чланови 

Савета  из оправданих разлога нису упознати са материјалом који се 

односи на одлучивање по наведеној тачки дневног реда. 

 

      Седница завршена у 10,50 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


