
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-10/2017-01 

Датум: 14. март 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ СА ШЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 14. марта 2017. године 

 

1. Високи савет судства је усвојио записник са Четврте редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 28. фебруара 2017. године и Пете редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 2. марта 2017. године;  

2. Високи савет судства је изабрао судију Браниславу Горавицу и судију Ивана 

Јовичића за заменике председника Високог савета судства;  

3. Високи савет судства је одложио доношење одлуке у поступку извршења 

Одлуке Уставног суда број:VIIIУ-88/2015 од 24. новембра 2016. године за 

наредну седницу; 

4. Високи савет судства је усвојио Годишњи извештај о раду Високог савета 

судства за 2016.годину; 

5. Високи савет судства је донео одлуку о изменама и допунама Пословника о 

раду Високог савета судства; 

6. Високи савет судства је донео одлуке о образовању комисија у поступку 

предлагања кандидата за председнике судова по објављеном огласу; 

- Комисија за избор председника за Привредни апелациони суд, Привредни 

суд у Београду и Виши суд у Прокупљу: 

o Бранислава Горавица, председник Комисије 

o Александар Пантић, члан Комисије 

o Саво Ђурђић, члан Комисије. 

- Комисија за избор председника за Други основни суд у Београду, Основни 

суд у Крушевцу, Основни суд у Сурдулици и Прекршајни суд у Лозници: 

o Иван Јовичић, председник Комисије 

o Славица Милошевић Газивода, члан Комисије 

o Матија Радојичић, члан Комисије. 

7. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције на лични 

захтев: 

- Слободану Васиљевићу, судији Привредног суда у Ваљеву, престаје 

судијска функција на лични захтев са даном 02. април 2017. године. 

8. Доношење одлуке о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

- Енесу Детанцу, судији поротнику Основног суда у Новом Пазару, престаје 

функција судије поротника, на лични зхатев даном доношења одлуке. 

9. Високи савет судства је донео одлуке о упућивању судија на студијско 

путовање; 
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- Јован Кордић, судија Привредног апелационог суда, упућује се на студијско 

путовање у Сиднеј, Аустралија, на Годишњи семинар судијског огранка 

ИНСОЛ; 

- Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог 

суда у Нишу, Бранислава Апостоловић, судија Врховног касационог суда, 

Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда и Љубица 

Милутиновић, судија Врховног касационог суда, упућују се на студијско 

путовање у Тирану, Алабанија, на Четврти регионални форум владавине 

права. 

 

10. Разно. 

 

1) Високи савет судства усвојио је Извештај о раду Дисциплинске комисије 

Високог савета судства за 2016. годину; 

2) Високи савет судства је усвојио Извештај о раду Дисциплинског тужиоца 

Високог савета судства за 2016. годину; 

3) Високи савет судства је доставио предлог за чланове Радне групе за 

пондерисање предмета, с тим што ће од Државног већа тужилаца затражити 

да доставе предлог за представнице из реда носилаца јавнотужилачке 

функције; 

4) Високи савет судства је донео одлуке ради именовања чланова Савета у 

Радним телима образованим од стране Савета и Комисије за спровођење 

Националне стратегије реформе правосуђа 2013-2018, и то: 

 

- Комисија Високог савета судства за вредновање рада судија и председника 

судова: 

o Бранисалава Горавица, председник Комисије, 

o Сава Ђурђић, члан Комисије, 

o Александар Пантић, члан Комисије. 

 

- Комисија Министарства правде за измену нормативног оквира 

o Иван Јовичић, члан Комисије. 

 

- Високи савет судства је одредио судију Браниславу Горавицу за лице 

задужено за праћење спровођења програма почетне обуке на Правосудној 

академији. 

 

- Високи савет судства је одредио судију Александра Пантића за лице 

задужено за комуникацију за Агенцијом за борбу против корупције и 

достављање кварталних извештаја о испуњавању обавеза из Акционог плана 

за спровођење НСБПК. 

 

5) Високи савет судства је одбио приговор Светлане Петровић, судије Основног 

суда у Смедереву, као неоснован и потврдио Одлуку Високог савета судства, 

број: 119-00-134/2017-01 од 14. фебруара 2017. године. 

6) Високи савет судства је донео одлуку да Д.С., судији Основног суда у 

Кикинди, престаје судијска функција због трајног губитка радне способности 

за обављање судијске функције, даном правноснажности ове одлуке. 

7) Високи савет судства је донео Одлуку о измени Одлуке о броју судија, што 

се Основном суду у Зајечару број судија утврђује на 20.  
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8) Високи савет судства је донео одлуку да се од седнице свих судија Вишег 

суда у Шапцу и седнице свих судија Основног суда у Шапцу прибави 

мишљење за упућивање Маријe Ивановић из Основног суда у Шапцу у Виши 

суд у Шапцу. 

9) Информације за Савет 

 Председник Високог савета судства обавестио је чланове Савета о о проблему 

повећања прилива предмета у грађанској материји у Вишем суду у Нишу; 

 Председник Високог савета судства обавестио је чланове Савета о Иницијативи 

адвоката из Блаца за измену Закона о уређењу судова;  

 Председник Високог савета судства обавестио је чланове Савета о позиву за 

присуствовање презентацији Годишњег извештаја о раду судова РС за 2016. годину 

која ће се одржати у Палати Србије, дана 17. марта 2017. године. 

 

 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                    Драгомир Милојевић                          
 


