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           На основу члана 13. алинеја 3. Закона о Високом савету судства ("Службени 

гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11) и члана 50. ст. 4. и 5. Закона о судијама 

("Службени гласник РС", бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 и 

101/13), 

          Високи савет судства на седници одржаној дана 05. децембра 2013. године донео 

је 

 

 

ОДЛУКУ 

о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију 

 

I 
 

             Ана Јаћимовић, из Неготина предлаже се за избор судије  Прекршајног суда у 

Неготину. 

 

            Љубица Маринковић, из Неготина предлаже се за избор судије Прекршајног 

суда у Неготину. 

 

II 
 

Ову одлуку објавити на интернет страници Високог савета судства. 
 

 

Образложење 

 

 

            Високи савет судства je на основу члана 47. Закона о судијама („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12 и 124/12), a у вези са 

Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 43/09, 91/09, 35/10, 

91/12, 109/12, 116/12, 122/12, 25/13 и 80/13) дана 25. октобра 2013. године у 

„Службеном гласнику РС“, број 93 и дневном листу „Политика“ огласио избор судија у 

Прекршајном суду у Неготину, за попуну  упражњена два судијска места. 

 

  У поступку избора и предлагања кандидата за избор судија, Високи савет 

судства је на основу члана 44. Пословника о раду Високог савета судства (“Службени 

гласник РС“, број 29/13) донео одлуку о образовању Комисије за избор судија у 

Прекршајном суду у Неготину број: 06-00-45/2013-01  од 23. октобра 2013. године.  



 

  На наведени оглас за избор судија у Прекршајном суду у Неготину пријаве је 

поднело 23 кандидата. 

 

  Комисијa за избор судија у Прекршајном суду у Неготину извршила је проверу 

поднетих пријава на наведени оглас, утврдила њихову благовременост и потпуност и 

оценила да ли кандидати испуњавају критеријуме и мерила за избор.  

 

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама, Високи савет судства је за 

све кандидате који су поднели пријаве на оглас прибавио мишљења о стручности, 

оспособљености и достојности за обављање судијске функције. За кандидате који 

долазе из судова прибављено је мишљење седнице свих судија суда из кога потиче 

кандидат, мишљење седнице свих судија непосредно вишег суда, а за кандидате из 

реда судијских помоћника прибављена је и оцена рада, сходно одредби члана 50. став 

2. Закона о судијама. За кандидате који не раде у суду, прибављено је мишљење о 

стручности, оспособљености и достојности за вршење судијске функције од органа и 

организација у којима кандидати раде, а за кандидате из реда адвоката прибављено је 

мишљење адвокатске коморе у чији именик је адвокат уписан. 

 

           Приликом предлагања кандидата Народној скупштини, Високи савет судства је 

утврдио да кандидати, именовани у диспозитиву одлуке, испуњавају све услове за 

избор који су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о утврђивању 

критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор 

судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09), а односе се на први 

избор на судијску функцију. Поред општих услова за избор кандидата на судијску 

функцију у прекршајни суд, а који су прописани одредбaмa члана 43, члана 44. алинеја 

1. и члана 45. Закона о судијама, Високи савет судства је посебно ценио врсту посла 

коју је кандидат обављао након положеног правосудног испита сходно одредби члана 

50. став 1. Закона о судијама. 

 

Високи савет судства је на основу радне биографије кандидата, прибављеног 

мишљења седнице свих судија и оцене рада утврдио да Ана Јаћимовић, судијски 

помоћник у Основном суду у Неготину испуњава прописане услове за избор на 

судијску функцију у Прекршајном суду у Неготину. 

 

          Ана Јаћимовић рођена је 1976. године, у Неготину. Правни факултет Универзитета у 

Београду завршила је 2000. године, са просечном оценом 8,03. У фебруару 2001. 

године засновала је радни однос као приправник у Општинском суду у Неготину. 

Правосудни испит је положила 2003. године, након чега је наставила са радом у 

Општинском суду у Неготину на радном месту судијског помоћника. Од 01. јануара 

2010. године ради у Основном суду у Неготину, на радном месту вишег судијског 

сарадника. Као сарадник поступала је у ванпарничној материји, а учествовала је у 

изради одлука у парничној и кривичној материји. За 2010, 2011. и 2012. годину 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Имајући у виду мерила за оцену стручности, 

која су прописана Одлуком о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 



оспособљености и достојности за избор судија и председника судова, са укупно 280 

бодова била је прва на ранг листи пријављених кандидата из реда судијских помоћника 

за избор судије у Прекршајном  суду у Неготину.  

 

           Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Неготину, Ана Јаћимовић је 

стручна, оспособљена и достојна за избор судије Прекршајног суда у Неготину. Према 

мишљењу седнице свих судија Основног суда у Неготину предложени кандидат је 

употпуности оспособљена за вршење функције судије. У свом досадашњем раду 

самостално је водила ванпарничне поступке у којима није неопходно присуство судије, 

припремала нацрте судских одлука, самостална је у раду, са смислом за колегијалну 

сарадњу, а својим радним и моралним квалитетима достојна је за обављање судијске 

функције.  

 

          Високи савет судства је на основу радне биографије, а посебно имајући у виду да 

је решењем Владе Републике Србије у два мандата именована за судију Општинског 

органа за прекршаје у Неготину, утврдио и да Љубица Маринковић, испуњава прописане 

услове за избор на судијску функцију у Прекршајном суду у Неготину.   

 

          Љубица Маринковић, рођена је 1956. године, у Оџацима. Правни факултет 

Универзитета у Београду завршила је 1978. године, након чега је засновала радни 

однос као приправник у Окружном суду у Неготину. Правосудни испит је положила 

1980. године. До јануара 1981. године радила је у Секретаријату за инспекцијске 

послове општине Неготин, након чега се запослила на месту секретара предузећа 

„Галеника“ Кладово. Од 1982. до 1986. године радила је у Индустрији хемијских 

производа Прахово, а потом се запослила у Стручној служби Скупштине општине 

Неготин, где је радила као секретар Друштвено политичког већа СО Неготин, у 

Секретаријату за комунално-стамбене делатности, урбанизам и општу управу. Од 1986. 

до 1998. године била је саветник за нормативно-правне послове у Општинској управи 

општине Неготин. За судију Општинског органа за прекршаје у Неготину именована је 

1998. године. Дужност судије за прекршаје обављала је до 31. децембра 2009. године, 

када јој је одлуком првог састава Високог савета судства престала дужност судије 

општинског органа за прекршаје.  

 

           На основу одредбе члана 13. алинеја 3. Закона о Високом савету судства и 

одредбе члана 50. став 4. Закона о судијама, Високи савет судства предлаже Народној 

скупштини Републике Србије да изабере два кандидата за судије који се први пут 

бирају на судијску функцију у Прекршајном суду у Неготину, а како је то наведено у 

диспозитиву одлуке. 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                     Драгомир Милојевић 

 


