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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-7/2021-01 

Датум: 30.03.2021. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

                                        ЗАПИСНИК СА ПЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ 

         СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 30.марта 2021. године 
 

 

Седница је почела у 10,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Саво Ђурђић, Александар Пантића, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић и Славица Милошевић Газивода,  изборни чланови Високог савета судства из реда 

судија, Маја Поповић, министар правде, Владимир Ђукановић, председник Одбора за 

правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и проф. др Ранко Кеча, изборни члан 

Високог савета судства из реда професора правног факултета. Поред чланова Савета, 

седници су  присуствовале Мирјана Павловић, секретар Високог савета судства и Мила 

Стаменковић, помоћник секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

  

 Пре почетка седнице, након добијене речи, судија Александар Пантић је предложио 

да се допуни дневни ред, с обзиром да је на претходној седници поништена Одлука Високог 

савета судства о предлогу канидидата који је омашком предложен за избор судије Основног 

суда у Великој Плани, те је у том суду осталао једно упражњено место, те стога предлаже да 

се на дневни ред стави Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Основном суду у Великој Плани. Истакао је да су на претходној седници за Основни 

суд у Великој Плани, били предлози о којима се Савет није изјашњавао, то су били предлози 

судије Славице Милошевић Газиводе, предлог Маје Поповић, министра правде и судије 

Браниславе Горавице, и предложио је да Савет по овим предлозима,  гласа како би се 

предложио канидат за избор судије Основног суда у Великој Плани. Навео је да је кандидат 

који је од стране Високог савета судства предложен за судију Основног суда у Брусу, 

Станковић Александар, писаним путем повукао пријаву по огласу за избор судија Основног 

суда у Брусу, те из тог разлога предлаже да се за ово упражњено место не предлаже нови 

кандидат. 

 

 Драгомир Милојевић, председик Савета ставио је на гласање предлог да се допуни 

дневни ред за  Пету редовну седницу Високог савета судства тако да се као 19. тачка дневног 

реда дода:“Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Великој Плани, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 83/20 од 
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10.06.2020. године и да се  након тога настави са одлучивањем по тачкама дневног реда 

према редоследу како селеди. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је сагласан да се допуни дневни ред Пете 

редовне седнице Високог савета судства на начин како је то предложено. 

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Пету редовну  

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

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Усвајање записника са Треће седнице Високог савета судства која је одржана 

15.03.2021. године;  

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

Прекршајни суд у Врању, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Вршцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Лозници, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Новом Пазару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Параћину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Пироту, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Прокупљу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Рашки, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Руми, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 од 

10.06.2020. године; 
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13. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Прекршајни суд у Сенти, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Сјеници који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Трстенику, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

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

Прекршајни суд у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године: 

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

Основни суд у Великој Плани, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

20. Одлучивањe о престанку судијске функције због навршења радног века; 

21. Одлучивањe о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

22. Разно. 

 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  допуњен предложен  дневни ред те 

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

сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

1. Усвајање записника са Треће седнице Високог савета судства која је одржана 

15.03.2021. године;  

 

- Високи савет судства једногласно је усвојио записник са Треће седнице Високог 

савета судства која је одржана 15.03.2021. године. 

 

 

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

Прекршајни суд у Врању, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за Прекршајни суд у Врању оглашен избор за једно 

судијско место. Пријаве на оглас за избор судија Прекршајног суда у Врању је поднело седам 

кандидата. Комисија након спроведеног поступка једногласно предлаже да се Народној 



4 

 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Врању предложи кандидат 

Натша Јовановић. Она је једина која има оцену са испита пет, од свих кандидата који су 

полагали испит. Наташа Јовановић је 1970. годиште и судијски помоћник је Основног суда у 

Сурдулици. Правосудни испит је положила 2014. године. Свој рад је започела у Основном 

суду у Сурдулици, где и данас ради у својству судијског сарадника, саветника на одређено 

време. Од Вишег суда у Врању је добила једногласно позитивно мишљење и од суда у коме 

ради је добила једногласно позитивно мишљење. Њене оцене рада за 2017., 2018. и 2019. 

годину су „ Нарочито се истиче“. Одлично је урадила тест, добила је свих 50 поена и петицу 

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

 

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

Јовановић, судијски помоћник Основног суда у Сурдулици, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Врању. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Наташе Јовановић, 

судијског помоћника Основног суда у Сурдулици Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Врању. 

 

 

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

Прекршајни суд у Вршцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео  да по огласу за избор судија Прекршајног суда у 

Вршцу пријаве је поднело шест кандидата. За овај суд је оглашен избор за једно судијско 

место. Комисија након спроведеног поступка, провере оспособљености и стручности, 

предлаже кандидата Дуњу Беатовић. Беатовић Дуња је 1987. годиште и она је из Основног 

суда у Панчеву. Правосудни испит је положила 2014. године. Кренула је са радом у 

Омладинској задрузи Стари Тамиш 2009 Панчево почев од 01.09.2014. године а у Основни 

суд у Панчеву је прешла 29.09.2014. године, где се и сада налази као судијски сарадник, 

саветник на одређено време. Добила је једногласно позитивно мишљење. Добила је 

једногласно позитивно мишљење са три издвојене позитивна мишљења од Вишег суда у 

Панчеву. За 2019. годину није вреднован њен рад, јер је радила мање од шест месеци, а за 

2020. годину има највишу оцену рада „Нарочито се истиче“. И она је урадила најбоље 

могуће тест. Има свих 50 поена на тесту и оцену пет, на задатку петицу и има збирну оцену 

са испита петицу. Поред овог кандидата још један кандидат Цвјетковић Весна је урадила 

одлично испит, али је она из Зрењанина, па пошто је мало Панчево ближе од Зрењанина, 

комисија се одлучила за кандидата Беатовић Дуњу. 

 

 

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

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

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Вршцу. 
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- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Дуње Беатовић, 

судијског помоћника Основног суда у  Панчеву Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије Прекршајног суда у Вршцу. 

 

 

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

Прекршајни суд у Лозници, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да су по огласу за избор судија Прекршајног суда у 

Лозиници три кандидата поднела пријаве. Комисија је већински одлучила да за канидата 

предложи Кесеровић Милана који долази из Основног јавног тужилаштва у Лозници. Он је 

рођен 1986. године. Правосудни испит је положио 2016. године. Добио је позитивно 

мишљење из свог колектива. Имао је 49 поена и петицу на тесту, на задатку је добио тројку и 

има збирну оцену са испита оцену четири. Оба остала кандидата Матић Соња и Секулић 

Тања имале су такође оцену са испита четворку. Други издвојен предлог је Секулић Тања, то 

је  предлог члана комисије Славице Милошевић Газиводе  

 

Судија Славица Милошевић Газивода је навела да је њен предлог Секулић Тања из 

више разлога.  Као прво има много више стажа од већинског предлога комисије, Кесеровић 

Милана. Од почетка је у суду, док предложени кандидат никада није радио у суду. Секулић 

Тања има просек 8,67 и пет година студирања, док већински предлог просек 6, 67 и седам 

година студирања. За све три године Секулић Тања има оцене рада „Нарочито се истиче“. 

Има 50 поена на тесту и као предложени кандидат тројку на задатку. Тако да је Секулић 

Тања шест година раније положила правосудни испит, да има од почетка искуства у суду, 

апсолутно сматра да треба дати предност кандидату из суда са оваквим параметрима које је 

истакла. 

 

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

Кесеровић, тужилачки помоћник Основног јавног тужилаштва у Лозници, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Лозници. 

 

 

- Високи савет судства већином гласова је  донео одлуку о предлогу Милана 

Кесеровића, тужилачког помоћника Основног јавног тужилаштва у Лозници 

Народној скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у 

Лозници. 

 

 

ЗА: Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија Радојичић, 

Маја Поповић и Владимир Ђукановић 

 

ПРОТИВ: Драгомир Милојевић, Саво Ђурђић, Славица Милошевић Газивода и 

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

Прекршајни суд у Новом Пазару, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 83/20 од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је предложио да се за избор судија Прекршајног суда у Новом 

Пазару предложи избор троје судија. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку да се за Прекршајни суд у 

Новом Пазару предложи избор троје судија. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да за Прекршајни суд у Новом Пазару   комисија 

предлаже особу која једина има са испита оцену пет, а то је кандидат Рашковић Мина. 

Рашковић Мина је рођена 1986. године и ради у Основном јавном тужилаштву у Краљеву. 

Правосудни испит је положила 20017. године. У Прекршајном суду у Рашки је радила прво 

као референт, потом у Основном суду у Рашки, као судијски приправник, а затим је прешла у 

Основно  јавно тужилаштво у Краљеву 2018. године као тужилачки помоћник. Од свог 

колектива је добила позитивно мишљење. На тесту је добила 48 поена и петицу, на задатку је 

добила оцену четири, и има збирну оцену са испита оцену пет. 

Други већински предлог комисије је кандидат Дрита Жара. Дрита Жара је 1981. 

годиште и она је адвокат Адвокатске коморе Чачак. Правосудни испит је положила 2017. 

године.  Добила је позитивно мишљење Адвокатске коморе Чачак. На тесту је имала 47 

поена и петицу, на задатку је добила тројку и са испита има коначну оцену четири.  

Трећи предлог комисије је Аличковић Амра. 

 

Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода, члан комисије је истакла 

да треба да се објасни и да се види шта је најпаметније,  истичући да су исти кандидати 

конкурисали за Прекршајни суд у Новом Пазару и Прекршајни суд у Рашки. У Прекршајном 

суду у Рашки имају свог стручног сарадника Стојановић Милену. Наводећи да би по њој 

било неопходно да се у Рашки тај њихов стручни сарадник предложи за избор, који има 

сјајан просек, сјајне године студирања, и ради већ у том суду, истичући да су сви кандидати 

„подбацили“ на том задатку и да она не одскаче од других кандидата што се тога тиче и 

сматра да би то било недопустиво да се не изабере она. Комисија је већински мислила да 

предложи канидата Николић Милицу за Прекршајни суд у Рашки, што нема апслолутно 

никакве логике. Овај кандидат нема никакве везе са судом. Навела је да је њен предлог да се 

за Прекршајни суд у Новом Пазару предложе Рашковић Нина, њихов сарадник, Аличковић 

Амра и Николић Милица. Дрита Жара ни по једном основу не може да буде предлог, и 

навела је да јој никако није јасно како је могла да уђе у било коју комбинацију, јер никакве 

везе нема са овом материјом, има јако лош просек, дуге године студирања, тако да за 

Прекршајни суд у Новом Пазару бу било идеално због суда, да буду предложени кандидати, 

њихови сарадници Аличковић Амра, Николић Милица и Рашковић Мина, а у Рашки да се 

предложи њихов сарадник, Стојановић Милена. Навела је да ипак треба гледати који је 

стварни интерес и једног и другог суда. 
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Након добијене речи, судија Александар Пантић је навео да не може да прихвати 

дискусију да адвокат нема никакве везе са прекршајном материјом. Адвокати раде све 

материје, и постоји велики број адвоката који су много бољи од судија, тако да не може да 

прихвати изнете коментаре да адвокат нема никакве везе са прекршајима. 

 

Након добијене речи, судија Саво Ђурђић је навео да кандидат који је из прекршајног 

суда он има доста искустава из прекршајне материје, и ако постоји кандидат из Прекршајног 

суда у Рашки, као што је Стојановић Милена, како је то навела судија Славица Милошевић, 

она треба да има предност за избор за тај  суд. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је предлог комисије за избор 

судија Прекршајног суда у Новом Пазару: Рашковић Мина, Дрита Жара, Аличковић Амра и 

Николић Милица. 

 

 

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

Рашковић, тужилачки помоћник Основног јавног тужилаштва у Краљеву, предложи 

Народној скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Пазару. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Мине Рашковић, 

тужилачког помоћника Основног јавног тужилаштва у Краљеву Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Пазару. 

 

 

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

Дрита, адвокат Адвокатске коморе Чачак, предложи Народној скупштини Републике Србије 

за избор судије Прекршајног суда у Новом Пазару. 

 

 

- Високи савет судства већином гласова је донео одлуку о предлогу Жаре Дрите, 

адвоката Адвокатске коморе Чачак Народној скупштини Републике Србије за 

избор судије Прекршајног суда у Новом Пазару. 

 

 

ЗА: Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија Радојичић, 

Маја Поповић и Владимир Ђукановић 

 

ПРОТИВ: Драгомир Милојевић, Саво Ђурђић, Славица Милошевић Газивода и 

Ранко Кеча 

 

 

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

Аличковић, судијски помоћник Прекршајног суда у Новом Пазару, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Пазару. 
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- Високи савет судства већином гласова је  донео одлуку о предлогу Амре 

Аличковић, судијског помоћника Прекршајног суда у Новом Пазару Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Пазару. 

 

 

ЗА: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица,  Саво Ђурђић, Александар 

Пантић, Иван Јовичић, Матија Радојичић, Славица Милошевић Газивода, Ранко 

Кеча 

 

ПРОТИВ: Маја Поповић и Владимир Ђукановић 

 

 

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

Прекршајни суд у Новом Саду, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је оглас за избор судија Прекршајног суда у Новом 

саду оглашен  за два судијска места, и предлаже да се попуне упражњена места и да се за 

овај суд предложи избор за петоро судија. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку да се за Прекршајни суд у 

Новом Саду предложи избор петоро судија. 

 

Након добијене речи, судија Иван Јовичић је навео  да је први предлог комисије 

кандидат Гарић Жељана. Она је рођена 1989. године и ради у Прекршајном суду у Новом 

Саду. Правосудни испит је положила 2015. године.  Она је кренула са радом у Прекршајном 

суду у Новом Саду, где и данас ради у својству вишег судијског сарадника, самостални 

саветик на неодређено време. Добила је једногласно позитивно мишљење од свог суда, број 

гласова 28. За последње све четири године је њен рад вреднован највишом оценом 

„Нарочито се истиче“. Одлично је урадила тест, добила је свих 50 поена, добила је петицу на 

задатку и има коначну оцену са испита оцену пет.   

Други предлог комисије је кандидат Рогановић Радмила. Рогановић Радмила је рођена 

1972. године, и ради у Прекршајном суду у Новом Саду. Правосудни испит је положила 

2013. године. Сада у Прекршајном суду у Новом Саду ради у својству судијског сарадника, 

саветника на одређено време. Она је такође добила јединствено позитивно мишљење и 28 

гласова из свог колектива. Није оцењивана 2017.  и 2018. године, а 2019. и 2020. године, њен 

рад је вреднован оценом „ Нарочито се истиче“. Она је сјајно урадила тест, добила је свих 50 

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

Трећи предлог комисије је кандидат Лечић Владан. Он је 1980. годиште и ради у 

Прекршајном апелационом суду. Правосудни испит је положио  2009. године. Добио је 

јединствено позитивно мишљење свог суда и 46 гласова. За све године које су унете у 

материјалу 2017., 2018, 2019. и 2020. има највишу оцену рада „ Нарочито се истиче“. И он је 

сјајно урадио тест. Добо је 50 поена и петицу на тесту, петицу на задатку и збирна оцена са 

испита је пет. 
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Четврти предлог комисије је кандидат Жужа Бојана. Жужа Бојана је 1979. годиште и 

ради у Прекршајном апелационом суду. Правосудни испит је положила 2008. године. Сада у 

Прекршајном апелационом суду ради у својству вишег судијског сарадника, самостални 

саветник на неодређено време. Од свог суда је добила једногласно позитивно мишљење и 

број гласова 46. Такође, 2017. 2018, 2019. и 2020. године њен рад је вреднован највишом 

оценом „Нарочито се истиче“. Добила је свих 50 поена на тесту, петицу на тесту и на задатку 

пет и има збирну оцену са испита петицу.  

Пети предлог комисије је  кандидат Радукин Јелена. Радукин Јелена је 1982. годиште 

и она ради у Прекршајном суду у Новом Саду. Правосудни испит је положила 2010. године. 

Сада у Прекршајном суду у Новом Саду ради у својству виши судијски сарадник, 

самостални саветник на неодређено време. Добила је једногласно позитивно мишљење из 

свог суда, број гласова 28. За 2017. годину радила је мање од шест месеци и није оцењивана, 

а за 2018., 2019. и 2020. годину њен рад је вреднован највишом оценом „ Нарочито се 

истиче“. Добила је свих 50 поена на тесту, и оцену пет, на задатку је добила оцену пет и има 

збирну оцену са испита петицу. 

 

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

дискусију.  

 

Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је навела да жели само да 

спомене, због чланова Савета који остају у овом саставу, да је било пуно добрих кандидата,  

те из тог разлога жели да спомене и кандидата Кудус Данку, која је исто дугогодишњи 

сарадник суда, па да се има у виду овај кандидат  за евентуални први следећи избор. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела је да треба водити рачуна 

и о кандидатима са Правосудне академије. Навела је да овде има четворо, петоро са 

академије, и истакла је да никога не познаје, и навела је да предлаже кандидата 

Радосављевић Бранимира, с обзиром да има најбољи просек студирања од ових преосталих и 

зато што је још 2011. године положио правосудни испит. Навела је да у односу на 

предложеног кандидата Радмилу Рогановић, која је студирала 12 година, а просек  јој је 6,80 

и провосудни је положила 2013. године, а са Правосудне академије има још двоје који су 

положили правосудни испит 2011. године, а за кандидата којег је предложила определила се 

зато што има бољи просек од предложене кандидаткиње. 

 

Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је истакла да имајући у 

виду да је прилично упозната као члан комисије са кандидатима и са потребама суда, навела 

је да мисли да је став свих чланова Савета да људи са академије треба да пролазе и истакла је 

да њихово време тек долази. Навела је да Прекршајни суд у Новом Саду има сјајне своје 

сараднике. Пошто је био коментар за кандидата  Рогановић Радмилу, да је она све само не 

лош пример, и да је по изјави председника суда неопходна, с обзиром да већ извесно време 

сама као сарадник ради у Одељењу у Врбасу, да живи у Врбасу и да је јако битно да је то 

одељење покривено особом која има искуства и која је способна да одма преузме судијски 

посао. Навела је да је она прва та која  критикује када су лоши параметри, било за просек 

студирања или године студирања. Чињеница је да код масе кандидата ове године студирања, 

нису године студирања, него постоје прекиди у студирању, тако да то није ефективно 

студирање. Кандидат кога је комисија предложила Рогановић Радмила је обучени стручни 

сарадник који већ једно време сама ради судијски посао, и стварно не би требала да се 

дискредитује, а показала се и по томе како је урадила и тест и задатак. 
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Након добијене речи, судија Саво Ђурђић је изајавио је да нема замерки о предлогу 

комисије и сагласан је са дискусијом судије Славице Милошевић Газиводе, посбно имајући у 

виду да је био и контакт са председником Прекршајног суда у Новом Саду, јер како 

правосуђе функционише у већим градовима наше земље, тако слику даје према целој 

јавности, због чега сматра да овај пут не треба правити тај изузетак за избор судија са 

Правосудне академије можда их треба предложити за неке друге судове, јер како сада стоје 

ствари за системске промене они ће имати предност за избор судија у односу на друге 

кандедате. Навео је  да ће подржати предлог комисије.  

   
 

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

Гарић, судијски помоћник Прекршајног суда у Новом Саду, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Жељане Гарић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Новом Саду Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

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

Рогановић, судијски помоћник Прекршајног суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства већином гласова је донео одлуку о предлогу Радмиле 

Рогановић, судијског помоћника Прекршајног суда у Новом Саду Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

 

ЗА: Драгомир Милојевић, Саво Ђурђић, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић, Славица Милошевић Газивоца, Маја Поповић, Владимир Ђукановић и 

Ранко Кеча 

 

ПРОТИВ: Бранислава Горавица 

 

 

 

 

 

 

 

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

Владан Лечић, судијски помоћник Прекршајног апелационог суда, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Саду. 
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- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Владана Лечића, 

судијског помоћника Прекршајног апелационог суда Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

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

Жужа, судијски помоћник Прекршајног апелационог суда, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Бојане Жуже, 

судијског помоћника Прекршајног апелационог суда Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

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

Радукин, судијски помоћник Прекршајног суда у Новом Саду, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Јелене Радукин, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Новом Саду Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Новом Саду. 

 

 

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

Прекршајни суд у Параћину, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је оглас за избор судија Прекршајног суда у 

Параћину оглашен за једно судијско место и само су два кандидата добила петице на испиту 

и комисија је одлучила да предлог буде кандидат Петровић Тереза. Петровић Тереза је 1975. 

годиште и ради у Прекршајном суду у Параћину. Правосудни испит је положила 2003. 

године. У Прекршајном суду у Параћину ради у својству вишег судијског сарадника, 

самостални саветник на неодређено време. Пре тога је била у Општинском јавном 

тужилаштву у Параћину, а  од 2004. године радила је као стручни сарадник у Општинском 

органу за прекршаје у Параћину све до 31.12.2009. године, од када је наставила да ради у 

Прекршајном суду у Параћину. Од свог колектива је добила једногласно позитивно 

мишљње. Њена оцена рада за све три године је „Нарочито се истиче“. На тесту је добила 

свих 50 поена и петицу, на задатку петицу и са испита има коначну оцену пет. 

 

 

 

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

Петровић, судијски помоћник Прекршајног суда у Параћину, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Параћину. 
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- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Терезе Петровић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Параћину Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Параћину. 

 

 

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

Прекршајни суд у Пироту, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за Прекршајни суд у Пироту оглашено једно 

судијско место има само два кандидата, тако да је предлог комисије кандидат Павловић 

Гордана. Павловић Гордана је 1985. године и она је адвокат Адвокатске коморе Ниш. 

Правосудни испит је положила 2015. године. Била је приправник и судијски помоћник од 

2011. до  2016. године у Основном суду у Пироту. Добила је позитивно мишљење од 

Адвокатске коморе Ниша. На тесту је добила оцену пет, на задатку оцену три и коначну 

оцену са испита има четири. То није мања оцена од другог кандидата који је конкурисао по 

овом огласу. 

 

 

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

Павловић, адвокат Адвокатске коморе Ниш, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије Прекршајног суда у Пироту. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Гордане Павловић, 

адвоката Адвокатске коморе Ниш Народној скупштини Републике Србије за 

избор судије Прекршајног суда у Пироту. 

 

 

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

Прекршајни суд у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је по огласу за избор судија Прекршајног суда у 

Пожаревцу пријаве поднело четири кандидата. Предлог комисије је кандидат Станка 

Живковић. Она је 1969. годиште и ради у Министарству финансија-Пореска управа. 

Правосудни испит је положила 1998. године. Овај кандидат има искуства са прекршајном 

материјом јер се бави пореском материјом. Она је била приправник Општинског суда у 

Пожаревцу 1996. до 1998. године, након чега је прешла у Министарство финансија – Пореска 

управа. Од колектива је добила позитивно мишљење. На тесту је добила 50 поена и пет на 

тесту, тројку је добила на задатку, и има коначну оцену са испита оцену четири. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио је 

дискусију. 

 

Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је изјавила да као члан 

комисије мора да примети и да јој је јако криво, те да је једно време мислила да се за овај суд 

нико не изабере ни за Прекршајни суд у Прокупљу ни за Прекршајни суд у Пожаревцу, јер 

су јако лоши кандидати, лоше је урађен испит, али с обзиром да судовима су  стварно 

неопходне судије, тако да се комисија сложила да се међу постојећих изаберу најбољи како 

се не би оштетили судови. 

 

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

Живковић, саветник Министарства финансија-Пореска управа, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Пожаревцу. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Станке Живковић, 

саветника Министарства финансија-Пореска управа, Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Пожаревцу. 

 

 

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

Прекршајни суд у Прокупљу, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за Прекршајни суд у Прокупљу оглашен избор за 

два судијска места, а комисија се одлучила да да предлог само за једног кандидата. За овај 

оглас су само  три кандидата поднела пријаве  и један кандидат из реда судија који се налази 

на трогодишњем мандату. Предлог комисије је Ђорђевић Раде. Ђорђевић Раде је 1959. 

годиште и ради у Прекршајном суду у Прокупљу. Правосудни испит је положио 1992. 

године. Ради у Прекршајном суду у Прокупљу у својству вишег судијског сарадника, 

самостални саветник. Од свог суда је добио једногласно позитивно мишљење. Његов рад је 

вреднован за 2017. годину „Нарочито се истиче“, 2018. године добио је оцену рада „Истиче 

се „ а за 2019. и 2020. годину добио је оцену „Нарочито се истиче“. На тесту је добио 47 

поена и петицу, на задатку је добио оцену пет, и са испита има коначну оцену пет. 

 

 

Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је навела да је о томе 

причала, да  и онај ко има петицу на испиту, има лошу оцену рада „Истиче се“. 

 

 Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да она предлаже Јукић 

Радомира, судију Прекршајног суда у Прешеву, који је иначе из Прокупља. 

 

 Након добијене речи, судија Саво Ђурђић је навео да није добро да се предложи овај 

кандидат, јер ће Савет имати проблема јер се Савет излаже критици, јер Високи савет 

судства треба да ради беспрекорно са аспекта процеса. 
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  Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Раде 

Ђорђевић, судијски помоћник Прекршајног суда у Прокупљу, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Прокупљу. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Радета Ђорђевића, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Прокупљу Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Прокупљу. 

 

 

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

Јукић, судија Прекршајног суда у Прешеву, изабере за судију Прекршајног суда у Пркупљу. 

 

- Високи савет судства већином гласова је донео  

 

О Д Л У К У  

                                   -о избор судије на судијску функцију- 

 

РАДОМИР ЈУКИЋ, судија Прекршајног суда у Прешеву бира се за судију 

Прекршајног суда у Прокупљу. 

 

ЗА: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван 

Јовичић, Матија Радојичић, Маја Поповић, Владимир Ђукановић и Ранко Кеча 

 

ПРОТИВ: Саво Ђурђић и Славица Милошевић Газивода 

 

 

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

Прекршајни суд у Рашки, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за Прекршајни суд у Рашки оглашен избор за једно 

судијско мести и већински предлог комисије је кандидат Николић Милица. Николић Милица 

је 1990. годиште и ради као саветник у Општинској управи Рашка. Правосудни испит је 

положила 2017. године. Кренула је са радом у Основном суду у Рашки, као судијски 

помоћник. Добилал је позитивно мишљење свог колектива. На тесту је добила 49 поена и 

петицу, на задатку је добила оцену три и има завршну оцену са ипита четири. Члан комисије 

судија Славица Милошевић Газивода ће образложити свој предлог. 

 

Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је навела да ће бити још 

један предлог којим ће бити „скандалозна“, што се тиче реакције. Навела је да стварно мисли 

да треба све правилнике укинути и да апсолутно постоје предлози који не могу ни са чим да 

се оправдају. Под редним бројем пет је стручни сарадник тог суда. Која има просек 9,16 

године студирања четири, исто урађен задатак као што је урадила Николић Милица, с тим 

што је добила 50 бодова на тесту. Одлично је оцењена за све године рада. Навела је да јој  

није јасно како је могуће да се не предложи стручни сарадник са оваквим резултатима, а да 
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се предложи особа која је била непуних годину дана у суду. Навела је да то више не може да 

правда и не жели више у томе да учествује. 

 

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

Николић, саветник  Оппштинске управе Рашка, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије Прекршајног суда у Рашки. 

 

 

- Високи савет судства већином гласова је донео одлуку о предлогу Милице 

Николић, саветника Општинске управе Рашка Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије Прекршајног суда у Рашки. 

 

ЗА: Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија Радојичић, 

Маја Поповић и Владимир Ђукановић 

 

ПРОТИВ: Драгомир Милојевић, Саво Ђурђић, Славица Милошевић Газивода и 

Ранко Кеча 

 

 

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

Прекршајни суд у Руми, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за Прекршајни суд у Руми такође оглашен избор за 

једно судијско место. Комисија  предлаже кандидата Гргић Јелену. Гргић Јелена је 1988. 

годиште и ради у Основном суду у Руми. Правосудни испит је положила 2015. године. Била 

је тужилачки приправник у Основном јавном тужилаштву у Руми, а од 2015. године ради у 

Основном суду у Руми као виши судијски сарадник, самостални саветник на неодређено 

време. Добила је једногласно позитивно мишљење свог суда и девет гласова, исто тако и од 

Вишег суда у Сремској Митровици. За све три године има највишу оцену рада „Нарочито се 

истиче“. Добила је свих 50 поена на тесту и оцену пет, на задатку пет и има коначну оцену са 

испита оцену пет. 

 

 

 

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

Гргић, судијски помоћник Основног суда у Руми, предложи Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије Прекршајног суда у Руми. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Јелена Гргић, 

судијског помоћника Основног суда у  Руми Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије Прекршајног суда у Руми. 
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13. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Прекршајни суд у Сенти, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је за Прекршајни суд у Сенти оглашен избор за једно 

судијско место. По наведеном огласу укупно је шест кандидата поднело пријаве. Предлог 

комисије је кандидат Свирчев Милана. Свирчев Милана је 1989. годиште и ради у Основном 

суду у Сенти. Правосудни испит је положила 2015. године. У Основном суду у Сенти је од 

03.01.2019. године, а пре тога је била адвокат. Добила је позитивно мишљење свог колектива 

и од Вишег суда у Суботици је такође добила позитивно мишљење и девет гласова. Њен рад 

за 2019. и 2020. годину је вреднован оценом „Нарочито се истиче. Има 50 поена и петицу на 

тесту, на задатку четворку, и коначну оцену са испита има петицу. 

 

 

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

Свирчев, судијски помоћник Основног суда у Сенти, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Сенти. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Милане Свирчев, 

судијског помоћника Основног суда у  Сенти Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије Прекршајног суда у Сенти. 

 

 

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

Прекршајни суд у Сјеници који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је по огласу за избор судија Прекршајног суда у 

Сјеници пријаве поднело четири кандидата. Оглас је оглашен за једно судијско место. 

Већински предлог комисије је Елдин Мешић, који ради у Општинској управи Сјеница. Он је 

1982. годиште. Правосуди испит је положио 2015. године. Све време је практично у 

Општинској управи, осим што је 2007 до 2010. године био у Прекршајном суду у Сјеници 

као приправник, а од 2016. до 2018. године био је адвокат Адвокатске коморе Чачак. Није 

достављено мишљење послодавца. Има 46 поена на тесту и оцену пет, на задатку је добио 

двојку и има коначну оцену са испита четири. Турковић Емил је предлог члана комисије 

судије Славице Милошевић Газиводе, који ће она образложити. 

 

Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је навела да ће са Сјеницом 

да заврши свој рад у Савету, јер апсолутно више не може и не жели да учествоје у оваком 

срамотном предлагања кандидата, као што је и у овом случају где је предложен кандидат 

Мешић Елдин, који је поред три године искуства у управи добио јединицу на задатку, па уз 

интервенцију колега из исте комисије, је дата двојка. Ако постоји кандидат, а постоји, који 
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испуњава услове да буде предложен,  истакла је да више неће да учествује јер види да нема 

сврхе уопште, нити било каква расправа у истицању квалитета кандидата, као малопре за 

Прекршајни суд у Рашки, где није изабран сарадник који је неупредиво бољи од особе која 

није радила у том суду, и изјављује да ће уз ову прилику да напусти седницу.  

 

Констатује се да је судија Славица Милошевић Газивода напустила седницу у 10.55 

часова. 

 

 Након добијене речи, судија Иван Јовичић је навео ништа није „срамотно“. Поред 

кандидата са две четворке, комисија се одлучила за кандидата којег је предложила. С друге 

стране ова тројка коју је добио кандидат Емир, ово није тројка него двојка, с обзиром да је он 

као председник комисије и Матија Радојичић, као члан комисије, да не буде бруке и срамоте, 

незнајући уопше ко ће од њих бити кандидат, предложили да му се подигне оцена, и то се 

односило на све кандидате, јединицама на двојке, а двојкама на тројке. Навео је да што се 

тиче кандидата Николић Милице, навео је да ако неко има просек девет и нешто и студира 

четири године, како је судија Славица Милошевић Газивода навела и ради 40 година у 

прекршајном суду, а добије на испиту тројку, по његовом мишљењу тај кандидат не може 

бити судија прекршајног суда. 

 

  

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

Мешић, дипломирани правник Општинске управе Сјеница, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Сејеници. 

 

 

- Високи савет судства већином гласова је  донео одлуку о предлогу Елдина 

Мешића, дипломираног правника Општинске управе Сјеница Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Сјеници. 

 

 

ЗА: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван 

Јовичић, Матија Радојичић, Маја Поповић, Владимир Ђукановић и Ранко Кеча 

 

ПРОТИВ: Саво Ђурђић 

 

 

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

Прекршајни суд у Смедереву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је оглас за избор судија у Прекршајном суду у 

Смедереву оглашен за једно судијско место, те предлаже да се за овај суд предложи избор за 

два судијска места. 

 

- Високи савет судства једногалсно је донео одлуку да се за Прекршајни суд у 

Смедереву, предложи избор двоје судија. 
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Судија Иван Јовичић је навео да је први предлог комисије кандидат Чедомировић 

Биљана. Чедомировић Биљана је рођена 1974. године, и судијски помоћник је Прекршајног 

суда у Смедереву. Правосудни испит је положила 2005. године. Од 2002. године је била 

приправник у Општинском органу за прекршаје у Великој  Плани, а сада у својству вишег 

судијског сарадника, самосталног саветника на неодређено време ради у Прекршајном суду у 

Смедереву. Добила је опште позитивно мишљење и свих 11 гласова од свог суда. Највишу 

оцену рада има „ Нарочито се истиче“ за 2017., 2018.и 2019 . годину. Добила је свих 50 поена 

на тесту и оцену пет, добила је пет на задатку и има коначну оцену са испиту петицу.  

 

Други предлог комисије је кандидат Павловић Зорица. Павловић Зорица је 1974. 

годиште и она је судијски помоћник Прекршајног суда у Смедереву. Правосудни испит је 

положила 2004. године. Била је приправник у Општинском органу за прекршаје у 

Смедеревској Паланци, а сада у Прекршајном суду у Смедереву ради у својству вишег 

судијског сарадника, самостални саветник. Добила је шест од 11 гласова. Такође има сјајсне 

оцене рада за 2017., 2018. и 2019. годину, „ Нарочито се истиче“. На тесту је добила свих 50 

поена и петицу, на задатку је добила пет и има коначну оцену са испита петицу.  

 

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

Чедомировић, судијски помоћник Прекршајног суда у Смедереву, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Смедереву. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Биљане 

Чедомировић, судијског помоћника Прекршајног суда у Смедереву Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Смедереву. 

 

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

Павловић, судијски помоћник Прекршајног суда у Смедереву, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Смедереву. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Зорице Павловић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Смедереву Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Смедереву. 

 

Констатује се да је Маја Поповић, министар правде напустила седницу у 11,03 минута, 

због неодложних пословних обавеза. 

 

 

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

Прекршајни суд у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 
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Судија Иван Јовичић је навео да је оглас за избор судија у Прекршајном суду у 

Суботици оглашен за једно судијско место и предлаже да се за овај суд предложи избор за 

двоје судија. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку да се за Прекршајни суд у 

Суботици предложи избор двоје судија. 

 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је први предлог кандидат Прља Нада. Прља Нада је 

рођена 1983. године и она је судијски помоћник Основног суда у Суботици. Правосудни 

испит је положила 2010. године. Све време ради у Основном суду у Суботици, а сада ради у 

својству веишег судијског сарадника, самосталног саветника на неодређено време. Од свог 

суда је добила опште позитивно мишљење. Виши суд у Суботици је дао такође једногласно 

позитивно мишљење и 9 гласова.  Њена оцена рада за 2017.  и  2018. годину је „ Нарочито се 

истиче“, за 2019. годину није оцењена јер је радила мање од шест месеци. На тесту је добила 

48 поена и петицу, петицу на задатку и има коначну оцену са испита оцену пет.  

 

 Други предлог комисије је кандидат Аида Стевановић, судијски помоћник 

Прекршајног суда у Суботици.  Аида Стевановић је 1990. годиште. Правосудни испит је 

положила 2018. године правосудни испит. Кренула је са радом у Основном суду у Суботици,  

као волонтер а у Прекршајни суд у Суботици је дошла 22.04.2019. године и сада ради у том 

суду у својству судијски сарадник, саветник на одређено време. Добила је једногласно 

позитивно мишљење свог суда, свих 10 гласова. Прекршајни апелациони суд се није 

изјашњавао јер нема увид у рад овог кандидата. Њен рад је оцењиван за 2019. годину оценом 

„Нарочито се истиче“. На тесту је добила 49 поена и оцену пет, на задатку је добила пет и 

има коначну оцену са испита пет. 

 

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

Прља, судијски помоћник Основног суда у Суботици, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Суботици. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Наде Прље, 

судијског помоћника Основног суда у  Суботици Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије Прекршајног суда у Суботици. 

 

 

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

Стевановић, судијски помоћник Прекршајног суда у Суботици, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Суботици. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Аиде Стевановић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Суботици Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Суботици. 

 

 

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

Прекршајни суд у Трстенику, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је реч 

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је једногласан предлог комисије кандидат Ивана 

Шипић Ивана Шипић је 1982. годиште и судијски помоћник је Прекршајног суда у 

Трстенику. Правосудни испит је положила 2014. године. У Прекршајном суду у Трстенику 

ради у својству вишег судијског сарадика, самосталини саветник. Добила је једногласно 

позитивно мишљење, и два гласа, с бозиром да овај суд има двоје судија. Њена оцена рада је 

„ Нарочито се истиче“ за 2017., 2018. и 2019. годину. На тесту је добила свих 50 поена и 

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

 

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

Шипић, судијски помоћник Прекршајног суда у Трстенику, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Трстенику. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Иване Шипић, 

судијског помоћника Прекршајног суда у Трстенику Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Трстенику. 

 

 

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

Прекршајни суд у Чачку, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 83/20 

од 10.06.2020. године; 

 

 

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

председнику Комисије Високог савета судства, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је оглас за избор судија Прекршајног суда у Чачку 

оглашен за једно судијско место, и предлаже да се за овај суд предложи избор двоје судија.  

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку да се за Прекршајни суд у 

Чачку предложи избор двоје судија. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је први  већински предлог комисије кандидат 

Петровић Слађана.  Петровић Слађана је рођена 1986. године и она је судијски помоћник 

Основног суда у Чачку. Правосудни испит је положила 2013. године.  У Основном суду у 

Чачку је почела да ради 27.02.2014. године, где сада ради у својству судијског сарадика, 

саветник на одређено време. Добила је од свог колектива позитивно мишљење изражено  

кроз гласове, од укупно 23 гласа 14 позитивних и један негативан. Њен рад је вреднован за 

2017. и 2018. годину оценом „Нарочито се истиче“, а 2019. године је била на породиљском 

одсуству и радила је мање од шест месеци због чега није оцењена за ту годину. На тесту је 

добила свих 50 поена и оцену пет, на задатку петицу, и има збирну оцену са испита петицу. 

 

 Други већински предлог комисије је кандидат Ковачевић Јелисавчић Светлана. 

Ковачевић Јелисавчић Светлана је 1969. годиште и ради у Основном суду у Чачку. 

Правосудни испит је положила 2007. године. Радила је у адвокатској канцеларији као 
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адвокатски помоћник, а у Основни суд у Чачку је почела да ради 2016. године, где сада ради 

као секретар суда, судијски помоћник на одређено време. Добила је мишљење свог суда које 

је изражено кроз број гласова, добила је 20 од 23 гласа. Виши суд у Чачку је прихватио 

мишљење матичног суда. Има оцену рада за све три године „Нарочито се истиче“. На тесту 

је добила 49 поена и оцену пет, на задатку четворку  и има коначну оцену са испиту оцену 

пет.  

 

 Судија Иван Јовичић је навео да ће да образложи и предлог судије Славице 

Милошетвић Газиводе, која није присутна а то је кандидат Радивојевић Ката. Она је 1978. 

годиште и секретар је Основне школе Академик Миленко Шушић. Правосудни испит је 

положила 2005. године. Добила је позитивно мишљење свог послодавца. На тесту је добила 

49 поена и петицу на тесту, на задатку је добила оцену пет и има коначну оцену са испита 

петицу.  

 

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

Петровић, судијски помоћник Основног суда у Чачку, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Чачку. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о предлогу Слађане Петровић, 

судијског помоћника Основног суда у  Чачку Народној скупштини Републике 

Србије за избор судије Прекршајног суда у Чачку. 

 

 

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

Ковачевић Јелисавчић, судијски помоћник Основног суда у Чачку, предложи Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Чачку. 

 

 

- Високи савет судства већином гласова  је донео одлуку о предлогу Светлане 

Ковачевић Јелисавчић, судијског помоћника Основног суда у  Чачку Народној 

скупштини Републике Србије за избор судије Прекршајног суда у Чачку. 

 

ЗА: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван 

Јовичић, Матија Радојичић, Владимир Ђукановић и Ранко Кеча 

 

ПРОТИВ: Саво Ђурђић 

 

 

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

Основни суд у Великој Плани, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 

83/20 од 10.06.2020. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, поводом ове тачке дневног реда отворио је дискусију. 

 

 Након добијене речи Владимир Ђукановић је предложио кандидата Тучић Ану, која је 

била предложена на претходној седици од стране Маје Поповић, министра правде када се 

одлучивало о вој тачки дневног реда. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Ана 

Тучић, дипломирани правник Општине Смедеревска Паланка, Одељење за заједничке 

послове, предложи Народној скупштини Републике Србије за избор судије Основног суда у 

Великој Плани. 

 

 

- Високи савет судства већином гласова  је донео одлуку о предлогу Ане Тучић, 

дипломираног правника Општине Смедеревска Паланка-Одељење за заједничке 

послова, Народној скупштини Републике Србије за избор судије Основног суда у 

Великој Плани. 

 

ЗА: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван 

Јовичић, Матија Радојичић, Владимир Ђукановић и Ранко Кеча 

 

ПРОТИВ: Саво Ђурђић 

 

 Након добијене речи, судија Александар Пантић је навео да је за Основни суд у Брусу 

на претходној седници Одлуком Високог савета судства кандидат Александар Станковић 

предложен Народној скупштини Републике Србије за избор судије Основног суда у Брусу, а 

како је након тога повукао своју пријаву,  предложио је да се стави ван снаге та одлука о 

предлогу овог кандидата и да се стави ван снаге одлука која је донета на истој седници да се 

за тај суд предложи избор четворо судија.  

 

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

Високог Савета судства донета на Четвртој седници Високог савета судства  дана 18.03.2021. 

године о предлогу Александра Станковића, помоћника Државног правобраниоца Народној 

скупштини Репблике Србије  за избор судије Основног суда у Брусу, стави ван снаге. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

Ставља се ван снаге Одлука Високог савета судства донета на Четвртој  седници 

Високог савета судства која је одржана дана 18.03.2021. године о предлогу Александра 

Станковића, помоћника Државног правобраниоца Народној скупштини Републике Србије за 

избор судије Основног суда у Брусу. 

 

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

Високог савета судства која је донета на Четвртој седници Високог савета судства дана 

18.03.2021. године да се за Основни суд у Брусу предложи избор четворо судија, стави ван 

снаге.  

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Ставља се ван снаге Одлука Високог савета судства донета на Четвртој седници 

Високог савета судства  која је одржана дана 18.03.2021. године о избору четворо судија за 

Основни суд у Брусу. 
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20. Одлучивањe о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У  

                                                     -о престанку судијски функције- 

 

 

 НЕВЕНКИ ПАНЧИЋ, судији Прекршајног апелационог суда, престаје судијска 

функција услед навршавања радног века дана 24. априла 2021. године. 

 

 

21. Одлучивањe о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

 

 

- Всиоки савет судства једногласно је донео 

О Д Л У К У 

                                         -о престанку функције судије поротника  

 

 СМИЉКИ МАТКОВИЋ, судији поротнику Основног суда у Новом Саду, престаје 

функција судије поротника на лични захтев, даном доношења одлуке. 

 

 

 

- Всиоки савет судства једногласно је донео 

      О Д Л У К У 

                                       -о престанку функције судије поротника  

 

 ДАМИРУ ДУДИЋУ, судији поротнику Основног суда у Зрењанину, престаје 

функција судије поротника на лични захтев, даном доношења одлуке. 

 

 

 

- Всиоки савет судства једногласно је донео 

 

 

      О Д Л У К У 

                                       -о престанку функције судије поротника  

 

 СВЕТЛАНИ ВУЧИЋЕВИЋ,  судији поротнику Вишег суда у Крушевцу, престаје 

функција судије поротника на лични захтев, даном доношења одлуке. 
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22. Разно: 

 

- Доношење одлуке о измени Одлуке Комисије Апелационог суда у Београду за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Вишег суда у Београду број: 119-05-00172/2017-01 од 14.02.2017. 

године; 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

        ОДЛУКУ  

 

                I 

ГОРДАНИ КОМНЕНИЋ, судији Врховног касационог суда престаје дужност 

заменика председника Kомисије Апелационог суда у Београду за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Београду. 

 

 

        II 

САЊА АГАТОНОВИЋ, судија Апелационог суда у Београду  именује се за 

заменика председника Kомисије Апелационог суда у Београду за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Београду. 

 

 

- Доношење одлуке о повећању броја полазника на Правосудној академији: 

 

 

Драгомир Милојевић, председик Савета је навео да се директор Правосудне академије 

обратио дописом  Високом савету  у коме је предложио да Савет донесе одлуку о повећању 

броја полазника на Правосудној академији за шест, с обзиром да има изузетно квалитетних 

кандидата. 

 

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

дискусију. 

 

Након добијене речи, судија Саво Ђурђић је навео да зашто повећавати број 

полазника, када се не могу запослити ни они који су завршили обуку, као и да наведени 

разлог за повећање броја полазника није основан и да неће гласати за овај предлог. 

 

 

 

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

број полазника на Правосудној академији за шест. 

 

- Високи савет судства већином гласова донео је одлуку о повећању броја 

полазника на Правосудној академији за шест. 
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ЗА: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван 

Јовичић, Матија Радојичић, Владимир Ђукановић и др. Ранко Кеча 

  

ПРОТИВ: Саво Ђурђи 

- Доношење одлуке о измени Одлуке Високог савета судства о броју судија у 

судовима; 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је председница 

Привредног суда у Краљеву замолила да Савет само донесе одлуку да се повећа број судија. 

Навела је да се ради о томе да они имају активну судску јединицу у Крушевцу који је велики 

град, плус покривају подручје Новог Пазара, где им није активна та јединица, а својевремено 

је требало чак да се формира самосталан суд у Новом Пазару, па се од тога одустало. 

Привредни суд у Краљеву покрива јако велико подручје. Они имају систематизовано осам 

судија, и председница је тражила да се повећа на 10, и наводи да је њен предлог да им се 

повећа систематизација за једно место, с обзиром да је гледала статистичке извештаје и 

вршила поређења са другим судовима и има разлога да се Привредном суду у Краљеву да то 

једно место.  

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о броју судија у судовима 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 11/16, 

48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 

20/20, 25/20, 78/20, 6/21 и 10/21),  

 

У члану 5. у делу привредни судови, тачка 6. мења  се и гласи: 

 

            „Назив суда                                                                   Број судија 

 

       6.   Привредни суд у Краљеву                                                              9” 

 

 

- Доношење одлуке о оглашавању избора суди; 

 

Драгомир Милојевић, председик Савета је предложио да се огласи избор судија за 

Апелациони  суд у Београду за четири  судијска места и ставио на гласање предлог. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о оглашавању избора судија 

за Апелациони суд у Београду за четири судијска места. 

 

 

Седница завршена у 11,45 часова 

 

Записник сачинила: 



26 

 

Мила Стаменковић             ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

            Драгомир Милојевић 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


