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На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, доносим

На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

УКАЗ

о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног
амбасадора Републике Србије у Републици Чад, на
нерезиденцијалној основи, са седиштем у Триполију

о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног
амбасадора Републике Србије у Републици Чад, на
нерезиденцијалној основи, са седиштем у Киншаси

Ⅰ
Опозива се Оливер Потежица са дужности изванредног и
опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Чад, на
нерезиденцијалној основи, са седиштем у Триполију, закључно са
10. мајeм 2017. године.

Ⅰ
Поставља се Мирољуб Јевтић на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Чад, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Киншаси.

ⅠⅠ
Овај указ објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ⅠⅠ
Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

КПРС број 2
У Београду, 17. јануара 2022. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

КПРС број 3
У Београду, 17. јануара 2022. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.
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На основу члана 29а став 4. члана 31а став 11. и члана 53а
тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42.
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање
заразне болести COVID-19
Члан 1.
У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20,
153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21,
54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21,
108/21, 117/21 и 125/21) члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Лица оболела од заразне болести COVID-19 изолују се и лече
у објектима који су посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих.
Лица из става 1. овог члана дужна су да прихвате изолацију
у за то одређеним објектима и да се придржавају мера и упутстава
које нареди надлежни доктор медицине, односно доктор медицине
специјалиста епидемиологије.
Лице које се не придржава налога доктора медицине, у складу са ставом 2. овог члана, по пријави здравствене установе принудно се изолује у присуству представника органа управе надлежног за унутрашње послове.

Изузетно од става 1. овог члана, лица код којих је тестирањем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није
утврђено присуство ниједног симптома или знака заразне болести
COVID-19, односно код којих тежина болести не захтева лечење у
болничким условима, упућују се, у складу са Законом о заштити
становништва од заразних болести (у даљем тексту: Закон), у кућну изолацију са здравственим надзором на акутно респираторно
обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од седам дана,
након чега се јављају на преглед лекара примарне здравствене заштите (COVID амбуланте) у дому здравља у месту пребивалишта,
односно боравишта, а изолација се прекида без тестирања.
Уколико лице из става 4. овог члана има примарну или секундарну имунодефицијенцију упућује се у кућну изолацију у трајању од 14 дана, а које стање имунодефицијенције утврђује лекар
примарне здравствене заштитите.
Запослени у здравственим установама и установама социјалне заштите тестирају се PCR тестом након кућне изолације у
трајању од седам дана и враћају се на посао уколико је PCR тест
који је узоркован седмог дана кућне изолације негативан. У случају позитивног резултата PCR теста, остају у изолацији до десетог
дана када се изолација прекида без тестирања.
Контролу придржавања мере кућне изолације из ст. 4, 5. и 6.
овог члана врши орган државне управе надлежан за унутрашње
послове, на основу података које доставља установа која је извршила тестирање.”
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
05 број 53-302/2022
У Београду, 17. јануара 2022. године
Влада
Први потпредседник Владе,
Бранко Ружић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Драгане Максимовић, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Драгана Максимовић бира се на сталну судијску функцију у Управни суд, почев од 28. децембра 2021. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Драгана Максимовић, изабрана је први пут на судијску функцију у Управни суд, а
ступила је на судијску функцију 27. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Драгане Максимовић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-1 419/21 од 25. новембра 2021. године, којом
је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно
за период од 27. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-1 419/21 од 25.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Драгана Максимовић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.

На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2322/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Kсеније Ивановић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Ксенија Ивановић бира се на сталну судијску функцију у Управни суд, почев од 28. децембра 2021. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Ксенија Ивановић,
изабрана је први пут на судијску функцију у Управни суд, а ступила је на судијску функцију 27. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Ксеније Ивановић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-1 420/21 од 25. новембра 2021. године, којом
је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно
за период од 27. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-1 420/21 од
25. новембра 2021. године, утврдио да је судија Ксенија Ивановић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену
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специфичних правничких знања у решавању судских предмета и
да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2323/2021-0001
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

141

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Ненада Живојиновића, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Ненад Живојиновић бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Великoj Плани, почев од 28. децембра 2021.
године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Ненад Живојиновић,
изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у Великој
Плани, а ступио је на судијску функцију 27. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Ненада Живојиновић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку VIII Су-214/21 од 19. новембра 2021. године, којом
је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 27. децембра 2018. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.

5

Високи савет судства је на основу одлуке VIII Су-214/21 од
19. новембра 2021. године, утврдио да је судија Ненад Живојиновића стручан, оспособљен, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2324/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Дејана Адамовићa, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Дејан Адамовић бира се на сталну судијску функцију
у Основни суд у Смедереву, почев од 28. децембра 2021. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Дејан Адамовић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у Смедереву,
а ступио је на судијску функцију 27. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Дејана Адамовић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку VIII Су-214/21 од 18. новембра 2021. године, којом
је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 27. децембра 2018. године до 60 дана пре истека
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17. јануар 2022.

трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке VIII Су-214/21 од
18. новембра 2021. године, утврдио да је судија Дејана Адамовић
стручан, оспособљен, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2325/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Марије Крстић Живановић, на сталну судијску функцију, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Марија Крстић Живановић бира се на сталну судијску
функцију у Основни суд у Великoj Плани, почев од 28. децембра
2021. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Марија Крстић Живановић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд
у Великој Плани, а ступила је на судијску функцију 27. децембра
2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Марије Крстић Живановић,

за период вредновања рада од 27. децембра 2018. године до 26.
децембра 2019. године и почев од 27. децембра 2019. године до
1. јуна 2020. године, с обзиром да је именована судија од 1. јуна
2020. године у континуитету одсуствовала са рада због коришћења годишњег одмора, боловања, породиљског одсуства, одсуства
ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета, a до 7. децембра 2021. године.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку VIII Су-214/21 од 19. новембра 2021. године, којом
је именованој судији, утврђена јединствена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке VIII Су-214/21 од
19. новембра 2021. године, утврдио да је судија Марија Крстић
Живановић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и
практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену
специфичних правничких знања у решавању судских предмета и
да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
На основу свега наведеног, Високи савет судства одлучио је
као у диспозитиву одлуке.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2326/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Миланa Тодоровићa, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Милан Тодоровић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Смедереву, почев од 28. децембра 2021. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Милан Тодоровић,
изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у Смедереву, а ступио је на судијску функцију 27. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.

17. јануар 2022.
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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 Милана Тодоровић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку VIII Су-214/21 од 18. новембра 2021. године, којом
је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 27. децембра 2018. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке VIII Су-214/21 од
18. новембра 2021. године, утврдио да је судија Милан Тодоровић
стручан, оспособљен, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2327/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Иванe Ђорђевић Живановић,
за период вредновања рада од 27. децембра 2018. године до 26.
децембра 2019. године и почев од 17. фебруара 2021. године до 26.
октобра 2021. године, с обзиром да је именована судија од 5. фебруара 2020. године у континуитету одсуствовала са рада због коришћења годишњег одмора, породиљског одсуства, одсуства ради
неге детета, a до 16. фебруара 2021. године.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку VIII Су-214/21 од 19. новембра 2021. године, којом
је именованој судији, утврђена јединствена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке VIII Су-214/21 од
19. новембра 2021. године, утврдио да је судија Иванa Ђорђевић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
На основу свега наведеног, Високи савет судства одлучио је
као у диспозитиву одлуке.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2328/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Иванe Ђорђевић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Јелисаветe Божић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

о избору судије на сталну судијску функцију

ОД Л У КУ

I
Судија Ивана Ђорђевић бира се на сталну судијску функцију
у Основни суд у Смедереву, почев од 28. децембра 2021. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Ивана Ђорђевић, изабранa је први пут на судијску функцију у Основни суд у Смедереву, а ступила је на судијску функцију 27. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.

о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Јелисавета Божић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Смедереву, почев од 28. децембра 2021. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Јелисавета Божић,
изабранa је први пут на судијску функцију у Основни суд у Смедереву, а ступила је на судијску функцију 27. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
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редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Јелисавете Божић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку VIII Су-214/21 од 18. новембра 2021. године, којом
је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно
за период од 27. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке VIII Су-214/21 од
18. новембра 2021. године, утврдио да је судија Јелисаветa Божић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2329/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Даниела Ковача, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Даниел Ковач бира се на сталну судијску функцију у
Основни суд у Суботици, почев од 9. јануара 2022. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Даниел Ковач, изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у Суботици,
а ступио је на судијску функцију 8. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад

свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
Kомисија Вишег суда у Суботици за спровођење поступка
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Сенти и Основног суда у Суботици спровела је поступак вредновања рада судије Даниела Ковача.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку Су V-34 20/21-3 од 18. новембра 2021. године, којом је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 8. јануара 2019. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке Су V-34 20/21-3
од 18. новембра 2021. године, утврдио да је судија Даниел Ковач
стручан, оспособљен, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2330/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Маријанe Попов, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Маријана Попов бира се на сталну судијску функцију
у Основни суд у Сенти, почев од 2. јануара 2022. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Маријана Попов, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Сенти, а
ступила је на судијску функцију 1. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,

17. јануар 2022.

Број 7

117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
Kомисија Вишег суда у Суботици за спровођење поступка
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Сенти и Основног суда у Суботици спровела је поступак вредновања рада судије Маријане Попов.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуке Су V-34 12/21-3 од 20. септембра 2021. године и Су
V-34 20/21-3 од 18. новембра 2021. године, којима је именованој
судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 1.
јануара 2019. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата,
утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлукa Су V-34 12/21-3
од 20. септембра 2021. године и Су V-34 20/21-3 од 18. новембра
2021. године, утврдио да је судија Маријанa Попов стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких
знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане
услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2331/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
Kомисија Вишег суда у Зрењанину за спровођење поступка
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бечеју, Основног суда у Зрењанину и Основног суда у
Кикинди спровела је поступак вредновања рада судије Мирјане
Микалачки.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку Су I-1 74/21 од 22. новембра 2021. године, којом је
именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 1. јануара 2019. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке Су I-1 74/21 од 22.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Мирјанa Микалачки
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2332/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Мирјанe Микалачки, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Игорa Новковићa, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

о избору судије на сталну судијску функцију

ОД Л У КУ

I
Судија Мирјана Микалачки бира се на сталну судијску функцију у Основни суду у Кикинди, почев од 2. јануара 2022. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Мирјана Микалачки,
изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Кикинди, а ступила је на судијску функцију 1. јануара 2019. године.

о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Игор Новковић бира се на сталну судијску функцију у
Основни суд у Сомбору, почев од 28. децембра 2021. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра
2018. године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Игор Новковић,
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17. јануар 2022.

изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у Сомбору, а ступио је на судијску функцију 27. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
Kомисија Вишег суда у Сомбору за спровођење поступка
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Врбасу и Основног суда у Сомбору спровела је поступак вредновања рада судије Игора Новковића.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку Су V-34- 9/21 од 22. новембра 2021. године, којом
је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 27. децембра 2018. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке Су V-34-9/21 од 22.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Игор Новковић стручан, оспособљен, као и да поседује теоријско и практично знање
и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2333/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
Владимирa Пецовскoг, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Владимир Пецовски бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Врбасу, почев од 29. децембра 2021. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Владимир Пецовски,
изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у Врбасу,
а ступио је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
Kомисија Вишег суда у Сомбору за спровођење поступка
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Врбасу и Основног суда у Сомбору спровела је поступак вредновања рада судије Владимира Пецовског.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку Су V-34-9/21 од 22. новембра 2021. године, којом
је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке Су V-34-9/21 од 22.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Владимир Пецовски
стручан, оспособљен, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2334/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић
и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник
РС”, број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и
76/21), члана 52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о
избору судије Вање Ћупине, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Вања Ћупина бира се на сталну судијску функцију у
Основни суд у Врбасу, почев од 29. децембра 2021. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

17. јануар 2022.
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О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Вања Ћупина, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Врбасу, а ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
Kомисија Вишег суда у Сомбору за спровођење поступка
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Врбасу и Основног суда у Сомбору спровела је поступак вредновања рада судије Вање Ћупине.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку Су V-34- 9/21 од 22. новембра 2021. године, којом
је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно
за период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке Су V-34-9/21 од 22.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Вање Ћупинa стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и
вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Дара Лучић, изабрана
је први пут на судијску функцију у Основни суд у Врбасу, а ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
Kомисија Вишег суда у Сомбору за спровођење поступка
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Врбасу и Основног суда у Сомбору спровела је поступак вредновања рада судије Дарe Лучић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку Су V-34- 9/21 од 22. новембра 2021. године, којом
је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно
за период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке Су V-34-9/21 од 22.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Дара Лучић стручна,
оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане
услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2335/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-05-2336/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић
и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник
РС”, број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и
76/21), члана 52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о
избору судије Дарe Лучић, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Иване Пантелић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о избору судије на сталну судијску функцију

о избору судије на сталну судијску функцију

I
Судија Дара Лучић бира се на сталну судијску функцију у
Основни суд у Врбасу, почев од 29. децембра 2021. године.

I
Судија Ивана Пантелић бира се на сталну судијску функцију
у Основни суд у Лозници, почев од 30. децембра 2021. године.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
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Број 7

17. јануар 2022.
О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Ивана Пантелић, изабранa је први пут на судијску функцију у Основни суд у Лозници,
а ступила је на судијску функцију 29. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
Kомисија Вишег суда у Шапцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног
суда у Лозници и Основног суда у Шапцу спровела је поступак
вредновања рада судије Иване Пантелић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 17/21-1-1 од 24. новембра 2021. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 29. децембра 2018. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 17/21-1-1
од 24. новембра 2021. године, утврдио да је судија Ивана Пантелић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Данијела Терзић, изабранa је први пут на судијску функцију у Основни суд у Лозници,
а ступила је на судијску функцију 29. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
Kомисија Вишег суда у Шапцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног
суда у Лозници и Основног суда у Шапцу спровела је поступак
вредновања рада судије Данијеле Терзић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 17/21-1-2 од 24. новембра 2021. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 29. децембра 2018. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 17/21-1-2
од 24. новембра 2021. године, утврдио да је судија Данијела Терзић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2337/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-05-2338/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Данијелe Терзић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Огњенa Жеравчићa, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о избору судије на сталну судијску функцију

о избору судије на сталну судијску функцију

I
Судија Данијела Терзић бира се на сталну судијску функцију
у Основни суд у Лозници, почев од 30. децембра 2021. године.

I
Судија Огњен Жеравчић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Ваљеву, почев од 28. децембра 2021. године.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

17. јануар 2022.

Број 7
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О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Огњен Жеравчић,
изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у Ваљеву,
а ступио је на судијску функцију 27. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог Закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
Kомисија 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 Огњена Жеравчића.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку Су I-1 55/21 од 3. децембра 2021. године, којом је
именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 27. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке Су I-1 55/21 од
3. децембра 2021. године, утврдио да је судија Огњен Жеравчић
стручан, оспособљен, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Мира Павловић, изабранa је први пут на судијску функцију у Основни суд у Алексинцу, а ступила је на судијску функцију 27. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Мире Павловић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су 34-28/21 од 19. новембра 2021. године, којом
је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно
за период од 27. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су 34-28/21 од
19. новембра 2021. године, утврдио да је судија Мира Павловић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2339/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-05-2340/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Мире Павловић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Биљанe Божовић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о избору судије на сталну судијску функцију

о избору судије на сталну судијску функцију

I
Судија Мира Павловић, бира се на сталну судијску функцију
у Основни суд у Алексинцу, почев од 28. децембра 2021. године.

I
Судија Биљана Божовић бира се на сталну судијску функцију
у Основни суд у Крагујевцу, почев од 29. децембра 2021. године.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
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17. јануар 2022.
О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Биљана Божовић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Биљане Божовић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-77/21 од 16. новембра 2021. године, којом је
именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-77/21 од 16.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Биљана Божовић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Драган Јовановић,
изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, а ступио је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Драгана Јовановића.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-77/21 од 16. новембра 2021. године, којом је
именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-77/21 од 16.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Драган Јовановић
стручан, оспособљен, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2343/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-05-2344/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

159

160

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Драганa Јовановића, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић
и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник
РС”, број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и
76/21), члана 52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о
избору судије Миле Лазић, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о избору судије на сталну судијску функцију

о избору судије на сталну судијску функцију

I
Судија Драган Јовановић бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 29. децембра 2021. године.

I
Судија Мила Лазић, бира се на сталну судијску функцију у
Основни суд у Крагујевцу, почев од 29. децембра 2021. године.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

17. јануар 2022.
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О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Мила Лазић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, а
ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Миле Лазић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-75/21 од 16. новембра 2021. године, којом је
именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-75/21 од 16.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Мила Лазић стручна,
оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане
услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Ивана Лековић Блажевић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у
Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018.
године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Иване Лековић Блажевић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-73/21 од 16. новембра 2021. године, којом је
именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-73/21 од 16.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Ивана Лековић Блажевић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2345/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

161

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Иванe Лековић Блажевић, на сталну судијску функцију, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Ивана Лековић Блажевић бира се на сталну судијску
функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 29. децембра 2021.
године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

Број 119-05-2346/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Јелицe Марашевић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Јелица Марашевић бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 29. децембра 2021. године.
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II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Јелица Марашевић,
изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Јелице Марашевић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-67/21 од 16. новембра 2021. године, којом је
именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-67/21 од 16.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Јелица Марашевић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Марија Чампаревић,
изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Марије Чампаревић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-68/21 од 16. новембра 2021. године, којом је
именованој судији за прву годину рада, односно за период од 28.
децембра 2018. године 27. децембра 2019. године, утврђена оцена
„изузетно успешно обавља судијску функцију”. Рад именоване судије за другу и трећу годину није оцењен, с обзиром је именована
судија дуже одсуства са рада због коришћења боловања.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-68/21 од 16.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Марија Чампаревић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
На основу свега наведеног, Високи савет судства одлучио је
као у диспозитиву одлуке.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2347/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Маријe Чампаревић, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Марија Чампаревић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 29. децембра 2021. године.

Број 119-05-2349/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Недe Булатовић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Неда Булатовић бира се на сталну судијску функцију
у Основни суд у Крагујевцу, почев од 29. децембра 2021. године.
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II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Неда Булатовић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Неде Булатовић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-64/21 од 16. новембра 2021. године, којом је
именованој судији за прву и трећу годину рада, односно за период
од 28. децембра 2018. до 27. децембра 2019. године и за период
од 28. децембра 2020. године до 60 дана пре истека трогодишњег
мандата утврђена оцена „изузетно успешно обавља судијску функцију”. Рад именоване судије зa другу годину рада, почев од 28. децембра 2019. године до 27. децембра 2020. године, није оцењен
због одсуства са рада, односно коришћења породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-64/21 од 16.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Неда Булатовић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и
вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
На основу свега наведеног, Високи савет судства одлучио је
као у диспозитиву одлуке.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Ана Вељовић Стошић,
изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Ане Вељовић Стошић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-70/21 од 16. новембра 2021. године, којом је
именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-70/21 од 16.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Ана Вељовић Стошић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2350/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Ана Вељовић Стошић, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Ана Вељовић Стошић, бира се на сталну судијску
функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 29. децембра 2021.
године.

Број 119-05-2351/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Соње Несторовић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Соња Несторовић, бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 29. децембра 2021. године.
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Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Соња Несторовић,
изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Соње Несторовић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-66/21 од 16. новембра 2021. године, којом је
именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-66/21 од 16.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Соњa Несторовић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Ивана Поњавић Сердар, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Иване Поњавић Сердар.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-65/21 од 16. новембра 2021. године, којом је
именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-65/21 од 16.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Ивана Поњавић Сердар стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2353/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору судије Иванe Поњавић Сердар, на сталну судијску функцију, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Ивана Поњавић Сердар бира се на сталну судијску
функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 29. децембра 2021.
године.

Број 119-05-2354/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић
и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник
РС”, број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и
76/21), члана 52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о
избору судије Марије Лекић, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Марија Лекић бира се на сталну судијску функцију у
Основни суд у Крагујевцу, почев од 29. децембра 2021. године.
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II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Марија Лекић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Марије Лекић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-74/21 од 16. новембра 2021. године, којом је
именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-74/21 од 16.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Маријa Лекић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и
вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Марија Милосављевић,
изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Марије Милосављевић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-72/21 од 16. новембра 2021. године, којом је
именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-72/21 од 16.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Марија Милосављевић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2355/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Маријe Милосављевић, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Марија Милосављевић бира се на сталну судијску
функцију у Основни суд у Крагујевцу, почев од 29. децембра 2021.
године.

Број 119-05-2356/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Јеленe Павловић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Јелена Павловић, бира се на сталну судијску функцију
у Основни суд у Крагујевцу, почев од 29. децембра 2021. године.
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II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Јелена Павловић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, а ступила је на судијску функцију 28. децембра 2018. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Јелене Павловић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку I Су-71/21 од 16. новембра 2021. године, којом је
именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 28. децембра 2018. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке I Су-71/21 од 16.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Јелена Павловић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембар 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Александар Бабић,
изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у Зрењанину, а ступио је на судијску функцију 15. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
Kомисија Вишег суда у Зрењанину за спровођење поступка
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног
суда у Бечеју, Основног суда у Зрењанину и Основног суда у Кикинди
спровела је поступак вредновања рада судије Александра Бабића.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку Су I-1 74/21 од 22. новембра 2021. године, којом
је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 15. јануара 2019. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке Су I-1 74/21 од 22.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Александар Бабић
стручан, оспособљен, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2357/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-05-2418/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Александра Бабића, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембар 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Ане Величковић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о избору судије на сталну судијску функцију

о избору судије на сталну судијску функцију

I
Судија Александар Бабић бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Зрењанину, почев од 16. јануара 2022. године.

I
Судија Ана Величковић бира се на сталну судијску функцију
у Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.

17. јануар 2022.
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II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Ана Величковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Нишу, а
ступила је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Ане Величковић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-17 од 10. децембра 2021. године, којом је именованој судији за прву и другу годину рада, односно за
период од 17. јануара 2019. до 16. јануара 2020. године и за период
од 17. јануара 2020. године до 16. јануара 2021. године, утврђена
оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”. Рад судије
Ане Величковић за трећу годину рада почев од 17. јануара 2021.
године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, није оцењен
због одсуства са рада, односно коришћења породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге деце.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-17 од
10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Ана Величковић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
На основу свега наведеног, Високи савет судства одлучио је
као у диспозитиву одлуке.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Бети Лазаревић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Нишу, а
ступила је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Бети Лазаревић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-13 од 10. децембра 2021. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 17. јануара 2019. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-13
од 10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Бети Лазаревић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2419/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-05-2420/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Бети Лазаревић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору судије Наташе Кекењ, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о избору судије на сталну судијску функцију

о избору судије на сталну судијску функцију

I
Судија Бети Лазаревић бира се на сталну судијску функцију у
Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.

I
Судија Наташа Кекењ бира се на сталну судијску функцију у
Основни суд у Зрењанину, почев од 16. јануара 2022. године.
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II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Наташа Кекењ, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Зрењанину, а ступила је на судијску функцију 15. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
Kомисија Вишег суда у Зрењанину за спровођење поступка
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бечеју, Основног суда у Зрењанину и Основног суда у Кикинди спровела је поступак вредновања рада судије Наташе Кекењ.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку Су I-1 74/21 од 22. новембра 2021. године, којом је
именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за
период од 15. јануара 2019. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке Су I-1 74/21 од 22.
новембра 2021. године, утврдио да је судија Наташа Кекењ стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и
вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Дијана Перић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Нишу, а
ступила је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Дијане Перић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-16 од 10. децембра 2021. године, којом је именованој судији за прву и другу годину рада, односно за
период од 17. јануара 2019. до 16. јануара 2020. године и за период
од 17. јануара 2020. године до 16. јануара 2021. године, утврђена
оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”. Рад судије Дијане Перић за трећу годину рада почев од 17. јануара 2021.
године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, није оцењен
због одсуства са рада, односно коришћења породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге деце.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-16
од 10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Дијана Перић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
На основу свега наведеног, Високи савет судства одлучио је
као у диспозитиву одлуке.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2421/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-05-2422/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић
и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник
РС”, број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и
76/21), члана 52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о
избору судије Дијане Перић, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору судије Ивe Поповић Кнежевић, на сталну судијску функцију, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о избору судије на сталну судијску функцију

о избору судије на сталну судијску функцију

I
Судија Дијана Перић бира се на сталну судијску функцију у
Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.

I
Судија Ива Поповић Кнежевић бира се на сталну судијску
функцију у Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.

17. јануар 2022.

Број 7

23

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Ива Поповић Кнежевић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у
Нишу, а ступила је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Иве Поповић Кнежевић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-7 од 10. децембра 2021. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 17. јануара 2019. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију“.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-7 од
10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Ивa Поповић Кнежевић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Иван Милојић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у Нишу, а
ступио је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Ивана Милојића.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-9 од 10. децембра 2021. године, којом је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 17. јануара 2019. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-9
од 10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Иван Милојић
стручан, оспособљен, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2423/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-05-2424/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Ивана Милојића, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Немање Јовановића, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о избору судије на сталну судијску функцију

о избору судије на сталну судијску функцију

I
Судија Иван Милојић бира се на сталну судијску функцију у
Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.

I
Судија Немања Јовановић бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.
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II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е

Образложење

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Немања Јовановић,
изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у Нишу, а
ступио је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Немање Јовановића.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-6 од 10. децембра 2021. године, којом је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 17. јануара 2019. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-6 од
10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Немања Јовановић стручан, оспособљен, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Ивана Младеновић,
изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Нишу,
а ступила је на судијску функцију 17 јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС“, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Иване Младеновић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-3 од 10 децембра 2021. године, којом
је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно
за период од 17. јануара 2019. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-3
од 10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Иванa Младеновић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2425/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-05-2426/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Иване Младеновић, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Николине Маринковић, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о избору судије на сталну судијску функцију

о избору судије на сталну судијску функцију

I
Судија Ивана Младеновић бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.

I
Судија Николина Маринковић бира се на сталну судијску
функцију у Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.

17. јануар 2022.
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II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Николина Маринковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у
Нишу, а ступила је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Николине Маринковић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-10 од 10. децембра 2021. године, којом је именованој судији за прву и другу годину рада, односно за
период од 17. јануара 2019. до 16. јануара 2020. године и за период
од 17. јануара 2020. године до 16. јануара 2021. године, утврђена
оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”. Рад судије
Николине Маринковић за трећу годину рада почев од 17. јануара 2021. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, није
оцењен због одсуства са рада, односно коришћења породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге деце.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-10 од
10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Николина Маринковић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
На основу свега наведеног, Високи савет судства одлучио је
као у диспозитиву одлуке.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18), Јелена Миленковић
Вуковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд
у Нишу, а ступила је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Јелене Миленковић Вуковић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-8 од 10. децембра 2021. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 17. јануара 2019. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-8 од
10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Јелене Миленковић
Вуковић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2427/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-05-2428/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

181

182

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Јеленe Миленковић Вуковић, на сталну судијску функцију,
на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић
и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник
РС”, број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и
76/21), члана 52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о избору судије Сањe Антић Милановић, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о избору судије на сталну судијску функцију

о избору судије на сталну судијску функцију

I
Судија Јелена Миленковић Вуковић бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022.
године.

I
Судија Сања Антић Милановић бира се на сталну судијску
функцију у Основни суд у Нишу, почев од 18 јануара 2022. године.
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II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18), Сања Антић Милановић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у
Нишу, а ступила је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Сање Антић Милановић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-15 од 10. децембра 2021. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 17. јануара 2019. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-15 од
10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Сањa Антић Милановић. стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Јелена Николић Стошић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у
Нишу, а ступила је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Јелене Николић Стошић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-4 од 10. децембра 2021. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 17. јануара 2019. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-4 од
10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Јеленa Николић
Стошић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2429/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-05-2430/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

183

184

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић
и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник
РС”, број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и
76/21), члана 52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о избору судије Јеленe Николић Стошић, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Маријe Марковић, на сталну судијску функцију, на седници
одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о избору судије на сталну судијску функцију

о избору судије на сталну судијску функцију

I
Судија Јелена Николић Стошић бира се на сталну судијску
функцију у Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.

I
Судија Марија Марковић бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.
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II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Марија Марковић,
изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Нишу,
а ступила је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Марије Марковић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-5 од 10. децембра 2021. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 17. јануара 2019. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-5 од
10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Маријa Марковић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18), Слађана Љубеновић,
изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Нишу,
а ступила је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Слађане Љубеновић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-11 од 10. децембра 2021. године, којом је именованој судији за другу и трећу годину рада, односно за
период од 17. јануара 2020. године до 16. јануара 2021. године и за
период од 17. јануара 2021. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”. Рад судије Слађане Љубеновић за прву годину рада
почев од 17. јануара 2019. године до 16. јануара 2020, није оцењен
због одсуства са рада, односно коришћења породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге деце.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-11
од 10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Слађана Љубеновић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
На основу свега наведеног, Високи савет судства одлучио је
као у диспозитиву одлуке.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2431/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-05-2432/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

185
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Слађане Љубеновић, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић
и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник
РС”, број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и
76/21), члана 52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о избору судије Тијана Цуцкић, на сталну судијску функцију, на
седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о избору судије на сталну судијску функцију

о избору судије на сталну судијску функцију

I
Судија Слађана Љубеновић бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.

I
Судија Тијана Цуцкић бира се на сталну судијску функцију у
Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.
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II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

О б р а з л ож е њ е

О б р а з л ож е њ е

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18) Тијана Цуцкић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Нишу, а
ступила је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Тијане Цуцкић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-2 од 10. децембра 2021. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 17. јануара 2019. године до 60 дана пре истека
трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља
судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-2
од 10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Тијанa Цуцкић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст.
1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну
судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је
први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на
сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018.
године (,,Службени гласник РС”, број 95/18), Валентина Станковић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у
Нишу, а ступила је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад
свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се рад судија на сталној функцији и председника судова
редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут
изабрани, једном годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Валентине Станковић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је
донела одлуку V Су-34 31/21-1 од 10. децембра 2021. године, којом је именованој судији за прву и другу годину рада, односно за
период од 17. јануара 2019. до 16 јануара 2020. године и за период
од 17. јануара 2020. године до 16. јануара 2021. године, утврђена
оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”. Рад судије
Валентине Станковић за трећу годину рада почев од 17. јануара
2021. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, није
оцењен због одсуства са рада, односно коришћења породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге деце.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-1 од
10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Валентина Станковић стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да
испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
На основу свега наведеног, Високи савет судства одлучио је
као у диспозитиву одлуке.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова
одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2433/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-05-2434/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић
и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу
члана 147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник
РС”, број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и
76/21), члана 52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о
избору судије Валентине Станковић, на сталну судијску функцију,
на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана
147. став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број
98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана
52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15,
106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору
судије Владимира Ракоњца, на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о избору судије на сталну судијску функцију

о избору судије на сталну судијску функцију

I
Судија Валентина Станковић бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.

I
Судија Владимир Ракоњац бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.

17. јануар 2022.
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II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018. године (,,Службени гласник РС”, број 95/18), Владимир Ракоњац,
изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у Нишу, а ступио је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се
рад судија на сталној функцији и председника судова редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут изабрани, једном
годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Владимира Ракоњца.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку V Су-34 31/21-12 од 10. децембра 2021. године, којом је
именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 17. јануара 2019. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-12 од 10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Владимир Ракоњац
стручан, оспособљен, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
Одлука као у диспозитиву донета је применом члана 52. ст. 1. и 2. Закона о судијама, којим је прописано да судије на сталну судијску функцију бира Високи савет судства и да судија који је први пут биран и током трогодишњег мандата оцењен оценом ,,изузетно
успешно обавља судијску функцију” обавезно се бира на сталну судијску функцију.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2435/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Снежана Бјелогрлић, изборни чланови из реда судија, на основу члана 147.
став 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства („Службени
гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), члана 52. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09,
101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о избору судије Радмиле Крстић,
на сталну судијску функцију, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о избору судије на сталну судијску функцију
I
Судија Радмила Крстић бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Нишу, почев од 18. јануара 2022. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком Народне скупштине РС број 73 од 7. децембра 2018. године (,,Службени гласник РС”, број 95/18), Радмила Крстић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Нишу, а ступила је на судијску функцију 17. јануара 2019. године.
Чланом 32. став 1. Закона о судијама (,,Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 24/17), прописано је да рад свих судија подлеже редовном вредновању, а члан 35. став 1. прописује да се
рад судија на сталној функцији и председника судова редовно вреднује једном у три године, а судија који су први пут изабрани, једном
годишње.
Сагласно члану 33. став 1. истог закона, комисије Високог савета судства вреднују рад судија и председника судова.
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 Радмиле Крстић.
Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку V Су-34 31/21-14 од 10. децембра 2021. године, којом је
именованој судији за прву и трећу годину рада, односно за период од 17. јануара 2019. до 16. јануара 2020. године и за период од 17. јануара 2021. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију”. Рад судије
Радмиле Крстић за другу годину рада почев од 17. јануара 2020. године до 16. јануара 2021. године, није оцењен због одсуства са рада,
односно коришћења породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге деце.
Високи савет судства је на основу одлуке V Су-34 31/21-14 од 10. децембра 2021. године, утврдио да је судија Радмила Крстић
стручна, оспособљена, као и да поседује теоријско и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета и да испуњава прописане услове за избор на сталну судијску функцију.
На основу свега наведеног, Високи савет судства одлучио је као у диспозитиву одлуке.
На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-05-2436/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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На основу одредаба чл. 6. и 9. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично
тумачење и 94/21) у поступку за одлучивање о постојању повреде
Закона о спречавању корупције против Жељка Средића из Косјерића, 29. новембра 2021. године,
Директор Агенције за спречавање корупције доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се да је Жељко Средић, ранији члан – заменик
председника Управног одбора Туристичке организације општине
Косјерић, поступио супротно одредбама члана 40. и члана 42. став
1. Закона о спречавању корупције, јер је за време вршења наведене
јавне функције категорисано пољопривредно домаћинство његове супруге, Марије Лукић Средић, са директором наведене установе закључило Уговор о пословно техничкој сарадњи и Анексе
овог уговора од 23. априла 2018. године и 25. априла 2019. године, на основу кога су именованој исплаћена средства у износу од
2.496.461,00 динара, а да о сукобу интереса који је имао у наведеној ситуацији није писмено обавестио Агенцију за спречавање
корупције, па му се, на основу одредбе члана 82. став 2. Закона о
спречавању корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ
ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ.
II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени на интернет страници Агенције за спречавање корупције и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Против Жељка Средића, члана – заменика председника
Управног одбора Туристичке организације општине Косјерић (у
даљем тексту: ТООК), покренут је, на основу пријаве, поступак
за одлучивање о постојању повреде одредаба члана 40. и члана 42.
став 1. Закона о спречавању корупције (у даљем тексту: Закон), јер
је током вршења наведене јавне функције категорисано пољопривредно домаћинство његове супруге закључило уговор и Анексе
овог уговора са директором ТООК, на основу кога су именованој
исплаћена новчана средства, а да о сукобу интереса који је имао у
наведеној ситуацији није писмено обавестио Агенцију за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција).
У смислу члана 2. Закона члан породице је, поред осталих,
супружник или ванбрачни партнер јавног функционера, а повезано лице је, поред осталих, члан породице јавног функционера.
У конкретном случају, повезано лице са Жељком Средићем је
његова супруга, у смислу наведених законских одредаба.
Одредбама члана 40. Закона прописано је да је јавни функционер дужан да јавни интерес не подреди приватном, да се придржава прописа који уређују његова права и обавезе и ствара и
одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне
функције, да не сме бити зависан од лица која би могла да утичу
на његову непристрасност, нити да користи јавну функцију зарад
стицања било какве користи или погодности за себе или повезано
лице и не сме да употреби, ради стисања користи или погодности
себи или другом или наношења штете другом, информације до којих дође на јавној функцији, ако нису доступне јавности.
У смислу члана 41. Закона, приватни интерес је било каква корист или погодност за јавног функционера или повезано
лице, а сукоб интереса је ситуација у којој јавни функционер има

приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да
утиче на обављање јавне функције.
Према одредбaма члана 13. ст. 1. и 2. Статута ТООК од 17.
новембра 2017. године („Службени гласник општине Косјерић”,
број 9/15), органи управљања су управни одбор, надзорни одбор и
директор, које именује и разрешава Скупштина општине Косјерић.
Одредбама члана 14. и члана 15. став 2. истог статута предвиђено
је да Управни одбор, поред осталог, доноси одлуку о расписивању
конкурса за директора ТООК, утврђује предлог кандидата за избор директора, закључује уговор о раду са директором и одлучује
о радно правном статусу директора и да у случају одсутности или
спречености председника Управног одбора председника у свему
замењује заменик, док је чланом 21. истог статута предвиђено да
директор ТООК предлаже акте које доноси управни одбор, извршава одлуке управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, подноси извештај о пословању, раду и резултатима рада
управном одбору.
Из наведеног произлази да између члана – заменика председника Управног одбора и директора ТООК постоји однос зависности, те да су на основу наведеног, члан – заменик председника
Управног одбора и директор ТООК повезана лица.
Одредбом члана 42. став 1. Закона прописана је обавеза јавног
функционера да приликом ступања на дужност и током вршења
јавне функције, у року од пет дана, писмено обавести непосредно
претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса
или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има.
Имајући у виду наведено, оцењено је да је Жељко Средић довео себе у ситуацију сукоба интереса, с обзиром на то да је током
вршења јавне функције члана – заменика председника Управног
одбора ТООК категорисано пољопривредно домаћинство његове супруге закључило уговор са директором наведене установе, на основу кога су јој исплаћена новчана средства у износу од
2.496.461,00 динара, чиме је јавни интерес подредио приватном и
јавну функцију искористио за стицање користи за повезано лице и
на тај начин угрозио поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, што је супротно одредбама члана 40. Закона.
Именовани је као јавни функционер, у конкретној ситуацији
био дужан да избегне сукоб интереса, а када је већ закључен наведени уговор, био је дужан да о сукобу интереса који је у конкретној ситуацији имао писмено обавести Агенцију, што није учинио,
а што је утврђено провером службене евиденције Агенције. На тај
начин је повредио одредбу члана 42. став 1. Закона.
Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи у конкретном случају узета је у обзир чињеница да је Жељку Средићу
престала јавна функција члана – заменика председника Управног
одбора ТООК, током чијег вршења је довео себе у ситуацију сукоба интереса чије се последице не могу отклонити, због чега је
оцењено да је именовани теже повредио Закон, па је оцењено да
је мера јавног објављивања одлуке о повреди Закона једина одговарајућа мера у конкретном случају којом се испуњава сврха закона, због чега је одлучено као у ставу I. диспозитива овог решења
применом одредаба члана 83. став 3. Закона и члана 136. став 1.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) у вези са чланом 7. Закона.
Одлука као у ставу II. диспозитива овог решења донета је
применом одредбе члана 85. Закона.
Број 014-07-00-0470/20-11
Директор,
Драган Сикимић, с.р.

17. јануар 2022.
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На основу члана 26. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке
о јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” („Службени лист АПВ”, бр. 53/16 и 8/19), члана 32. тачка 12, члана 35. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 5. јануара 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
Срђан Кружевић, мастер економиста, именује се за директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине”, Нови Сад,
на период од четири године.
Решење ће се објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”, „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине” и на
интернет страници Покрајинске владе www.vojvodina.gov.rs.
О б р а з л ож е њ е
Чланом 26. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном
водопривредном предузећу „Воде Војводине”, прописано је да
Покрајинска влада именује директора јавног предузећа на период
од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса по поступку утврђеним законом и наведеном одлуком.
Покрајинска влада, на седници одржаној 20. октобра 2021.
године, на предлог Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, донела је Одлуку 127 број 022668/2021, којом је покренут поступак спровођења јавног конкурса
за избор директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине”, Нови Сад („Службени лист АПВ”, број 44/21).
У складу са наведеном одлуком Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, објавио је Јавни конкурс за избор директора Јавног водопривредног предузећа „Воде
Војводине”, Нови Сад у „Службеном гласнику РС” број 99/21,
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, број 44/21,
дневним новинама „Дневник” и на званичној интернет страници
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство http://www.psp.vojvodina.gov.rs/ (у даљем тексту: Јавни
конкурс).
Одлуком Покрајинске владе, 127 број 022-668/2021 од 20.
октобра 2021. године, образована је Комисија за спровођење

конкурса за избор директора јавног водопривредног предузећа
„Воде Војводине”, Нови Сад („Службени лист АПВ”, број 44/21),
а Решењем Покрајинске владе 127 број 022-668/2021 од 1. децембра 2021. године измењен је један члан Комисије (у даљем тексту:
Комисија).
На Јавни конкурс пријаве су поднела два кандидата. Комисија је на првој одржаној седници прегледала документацију кандидата и установила да је документација оба кандидата комплетна и оба кандидата позвана су у изборни поступак.
Након спроведеног изборног поступка, Комисија је сачинила ранг листу с кандидатима број 104-022-668/2021-08 од 21. децембра 2021. године, коју је са Записником о изборном поступку,
број 104-022-668/2021-08 од 21. децембра 2021. године, доставила Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, сходно одредби члана 26. став 8. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине”, Нови Сад. Из Ранг-листе проистиче да је први на Ранг-листи Срђан Кружевић, а имајући у виду просечну оцену: 2.80, док
је просечна оцена кандидата Љубише Етинског износила 2.34, те
се налази на другом месту на Ранг-листи.
Из достављене биографије Срђана Кружевића проистиче да
је у свом досадашњем раду обављао послове вршиоца дужности
директора „Електроводвојводине” д.о.о Нови Сад, саветник генералног директора у сектору инвестиција у Јавном предузећу „Србијагасу”, заменик градоначелника града Новог Сада и вршилац
дужности директора ЈВП „Воде Војводине”.
Имајући у виду наведено, а сходно члану 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади којом је прописано да Покрајинска влада именује, односно предлаже директоре,
чланове управних и надзорних одбора фондова, установа и других
организација, у складу са законом, члана 35. и члана 36. став 6.
исте одлуке, којом је прописано да се о томе одлучује решењем,
решено је као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења не може
се изјавити жалба, већ се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду, у року од 30 дана од дана пријема
Решења.
127 број 022-668/2021
У Новом Саду, 5. јануара 2022. године
Покрајинска влада
Председник,
Игор Мировић, с.р.

