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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-9/2019-01 

Датум 19.03.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 19. марта  2019. године 

 

 

Седница је почела у 9,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

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

реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и  Петар Петровић, председник Одбора за 

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

присуствовале Мирјана Павловић,  секретар Високог савета судства и Мила Стаменковић, 

начелник Одељења за статусна питања судија. 

  

           Седница Савета се тонски снима.   

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Девету редовну  

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

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Усвајање записника са Осме редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 12.03.2019. године; 

2. Одлучивање по жалби заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства 

против решења Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-

555/2018-05 од 26.12.2018. године; 

3. Доношење Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Административној канцеларији Високог савета судства; 

4. Разно 
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Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  предложен дневни ред те су 

'''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Девету редовну седницу 

сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

1. Усвајање записника са Осме редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 12.03.2019. године; 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' усвојио записник са Осме редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 12.03.2019. године 

 

2. Одлучивање по жалби заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета 

судства против решења Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 

116-04-555/2018-05 од 26.12.2018. године; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је заменик Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства поднео жалбу против решења Дисциплинске комисије 

Високог савета судства број: 116-04-555/2018-05 од 26.12.2018. године, и поводом ове 

тачке дневног реда дао реч известиоцу, судији Сави Ђурђићу. 

 

Судија Саво Ђурђић је навео да је Дисциплински тужилац Високог савета судства 

поднео Дисциплинској комисији Високог савета судства предлог за вођење 

дисциплинског поступка број: 116-04-00069/2018-03 од 22.11.2018. године, против 

''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' због дисциплинског 

прекршаја кршење одредаба Етичког кодекса у већој мери из члана 90. став 1. алинеја 18. 

Закона о судијама. Решењем Дисциплинске комисије број: 116-04-555/2018-05 од 

26.12.2018. године, одбијен је предлог за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског 

тужиоца број: 116-04-00069/2018-03 од  22.11.2018. године, против ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''', због дисциплинског прекршаја из члана 90. 

став 1. алинеја 18. Закона о судијама. На решење Дисциплинске комисије жалбу је 

изјавила заменик Дисциплинског тужиоца Високог савета судства дана 07.02.2019. године. 

 Судија Саво Ђурђић упознао је присутне чланове Савета са садржином решења 

Дисциплинске комисије, садржином жалбе и свим потребним чињеницама за доношење 

одлуке у овој правној ствари. 

 

 Након доскусије, Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање 

предлог да се усвоји жалба заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства и 

преиначи решење Дисциплинске комисије Високог савета судства. 

 

 По овом предлогу није донета одлука с обзиром да нико од присутних чланова 

није гласао за овај предлог. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се одбије 

жалба заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства, као неоснована и 

потврди решење Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-555/2018-05 

од 26.12.2018. године. 

  

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео 

 

   Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

ОДБИЈА СЕ жалба заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства, као 

неоснована и потврђује се решење Дисциплинске комисије Високог савета судства број 

116-04-555/2018-05 од 26.12.2018. године. 

 

3. Доношење Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у Административној канцеларији Високог савета судства; 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је донет нови Закон о државним 

службеницима, који је ступио на снагу 01.01.2019. године,  због чега је потребно да се 

донесе Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Административној канцеларији Високог савета судства у складу са донетим Законом. 

Истакао је да је свим члановима Савета уз материјал достављен нацрт Правилника, и 

поводом ове тачке дневног реда отворио је дискусију. 

 

 Након добијене речи, судија Александар Пантић је навео да је поред усклађивања са 

Законом, у Нацрту је успостављен Сектор за статусна питања судија и судија поротника у 

оквиру кога се образују унутрашње јединице и један Одсек за статусна питања судија и 

судија поротника, а други је Група за вредновање рада судија и председника судова. У 

Сектору за статусна питања судија и судија поротника предвиђено је радно место за 

статусна питања судија и судија поротника у звању „виши саветник“ док за радно место за 

избор судија и судија поротника, место у коме извршилац учествује у спровођењу 

конкурса за избор судија, председника суда и судија поротника, врши обраду материјала 

за поступак избора, ради нацрте одлука о избору судија, председника судова и судије 

поротника и обавља друге послове, предвиђено је радно место у звању „самосталног 

саветника“. Истакао је да је ово радно место кључно за рад Савета, те додао да су 

запослени на овом радном месту прошле године, имали велики обим посла, због 

оглашених избора, те су остајали да раде и после радног времена, с обзиром да је било 

2000 кандидата, чије пријаве је требало обрадити, а који посао је настављен и у овој 

години, с обзиром да је расписан оглас за избор преко 120 председника судова и оглашен 

избор судија за 10 судова, због чега је предложио да се Нацрт Правилника измени у делу 

тачке 16. за Радно место за избор судија и судија поротника, тако што ће уместо: „ 

самостални саветник“ писати: „ виши саветник“. 
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 Судија Иван Јовићичић је након добијене речи истакао да у свему подржава предлог 

судије Александра Пантића. 

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је изјавила да би било коректно да у 

овом одсеку буду два извршилачка места у истом звању. 

 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да уколико постоји законска 

могућност сагласан је да се изврши измена Нацрата Правилника како је то предложено. 

 

 Након добијене речи судија Матија Радојичић је истакао да жели да подржи дискусију 

колеге Александра Пантића и колеге Ивана Јовичића и истиче да треба на неки начин да 

се Савет потруди да се награди рад запослених у поменутом одсеку, с обзиром да се ради 

о правницима са положеним правосудним испитом и које практично помажући члановима 

Савета су своју каријеру запоставиле, с обзиром да не подносе пријаве за избор судија и 

заменика тужиоца. Посебно је истакао да су се у нашем државном систему десиле неке 

нелогичне ствари. Нелогично је да помоћници министра имају веће зараде него сами 

министри, нелогично је да у једној држави постоје судијски саветници који више зарађују 

него судије, а поготово  је нелогично да један кровни орган српског правосуђа као што је 

Високи савет судства заостаје у зарадама у односу на основне судове. Наводи да судијски 

помоћници имају стимулацију док запослени у Административној канцеларији Високог 

савета судства, то немају. Из чега произилази да неко ко ради у највишем органу српског 

правосуђа има мању зараду него неко ко ради у основном суду. Предлаже да Високи савет 

судства формира једну делегацију на високом нивоу која ће да посети Министарство 

финансија и да се покуша на неки начин да се избори да се ове нелогичности исправе.  

 

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

подржи све од речи до речи што је навео судија Матија, истичући да је  суштина проблема 

јесте тадашње законско решење и положај запослених у Високом савету судства. Навела је 

да је лично била изненађена висином плате појединих радних места у Административној 

канцеларији Високог савета судства, а што је један од разлога што јако квалитетни људи 

иду из Савета. Навела је да сваку могућност која постоји за побољшања материјалног 

положаја запослених у Административној канцеларији Савета у свему подржава. 

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је навео да подржава у целости дискусију и 

истакнут предлог. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' усвојио предлог да се измени нацрт 

Правилника у тачки 16. Радно место за избор судија и судија поротника, тако 

да уместо: „самостални саветник“ треба да стоји: „виши саветник“. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео Правилник о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места у Административној канцеларији, који је 

саставни део овог записника. 

 

- Високи савет савет судства ''''''''''''''''''' ''' усвојио предлог да се именује 

делегација Високог савета судства ради посете Министарства финансија и 

проналажења решења које се односи на материјални положај запослених у 

Административној канцеларији Високог савета судства. 
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4. Разно: 

 

- Разматрање захтева за студијско путовање; 

 

 

 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Александру Трешњеву, судији Вишег суда у 

Београду, у Сједињене Америчке Државе, у периоду од 1. до 11. априла 2019. године, у 

оквиру обуке за судије предаваче на тему: „Проактивно суђење”. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео 

 
 

О Д Л У К У    

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Мирку Драшковићу, судији Вишег суда у 

Нишу, у Сједињенe Америчкe Државe, у периоду од 1. до 11. априла 2019. године, у 

оквиру обуке за судије предаваче на тему: „Проактивно суђење”. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео 

 
 

О Д Л У К У    

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Гордани Комненић, судији Апелационог суда 

у Београду, у Сарајево, у периоду од 4. до 5. априла 2019. године, ради учешћа на Шестом 

регионалном догађају за судије, тужиоце и правнике из Југоисточне Европе, у оквиру 

JUFREX   програма. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео 

 
 

О Д Л У К У    

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Пап Боривоју, судији Апелационог суда у 

Новом Саду, у Сједињене Америчке Државе, у периоду од 1. до 11. априла 2019. године, у 

оквиру обуке за судије предаваче на тему: „Проактивно суђење”. 

 

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

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јасмини Симовић и Тањи Павловић, судијама 

Апелационог суда у Крагујевцу, у Барселону, у периоду од 10. до 12. априла 2019. године, 

ради присустввања семинару на тему: „Имовински односи брачних другова”. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео 

 

 
 

О Д Л У К У    

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Синишу Петровићу, судији Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, у Цавтат, у периоду од 16. до 

18. априла 2019. године, у периоду од 1. до 11. априла 2019. године, ради учествовања на 

Регионалној обуци у организацији Канцеларије OPDAT из Загреба. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У    

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јасмини Симовић, судији Апелационог суда у 

Крагујевцу, у Сарајево, у периоду од 3. до 5. априла 2019. године, ради учешћа на 

конференцији у оквиру пројекта JUFREX. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У    

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Снежани Милошевић и Гордани Павловић, 

судијама Апелационог суда у Нишу, у Сједињене Америчке Државе, у периоду од 1. до 11. 

априла 2019. године, у оквиру обуке за судије предаваче на тему: „Проактивно суђење”. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У    

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Татјани Вуковић и др Миодрагу Мајићу, у 

Сједињене Америчке Државе, периоду од 1. до 11. априла 2019. године, у оквиру обуке за 

судије предаваче на тему: „Проактивно суђење”. 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У    

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Тањи Тркуљи Васић и Јелени Милосавњевић 

Петковић, судијама Трећег основног суда у Београду, у Скопље, у периоду од 22. до 24. 
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марта 2019. године, ради учествовања на Регионалном округлом столу о реформи 

кривичних закона, који организује Иницијатива за владавину права Америчке адвокатске 

коморе (ABA ROLI).  

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео 

 

 

 

 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Александру Блануши, судији Апелационог 

суда у Крагујевцу, у Сједињене Америчке Државе, у периоду од 1. до 11. априла 2019. 

године, у оквиру обуке за судије предаваче на тему: „Проактивно суђење”. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У    

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Дубравки Дамјановић, председнику 

Апелационог суда у Крагујевцу, у Сједињене Америчке Државе, у периоду од 30. марта. 

до 12. априла 2019. године, у оквиру обуке за судије предаваче на тему: „Проактивно 

суђење”. 

 

- Доношење одлуке о именовању секретара Комисије за одлучивање о 

приговору на решење о оцени судијског помоћника; 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У  

 

Антонела Самоход Пољичак, самостални саветник у Админитративној канцеларији 

именује се за    секретара Комисије за  одлучивање о приговору на решење о оцени 

судијског помоћника.  

 

- Доношење одлуке о оглашавању избора судије за Прекршајни суд у 

Аранђеловцу; 

Судија Славица Милошевић Газивода је упознала присутне да је потребно огласити 

избор  једне судије за Прекршајни суд у Аранђеловцу, с обзиром да једна судија 
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ускоро навршава радни век и то у мају 2019. године и да ће њеним одласком бити 

отежано функционисање суда. У Прекршајном суду у Аранђеловцу по одлуци има 

5 места, и сада су сва места попуњена, а одласком једне судије, једно место ће 

остатити непопуњено.  

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о оглашавању избора судије 

за Прекршајни суд у Аранђеловцу за једно судијско место. 
 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о именовању Комисије за 

избор судије за Прекршајни суд у Аранђеловцу у саставу: 
 

- Иван Јовичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, председник 

Комисије; 
 

- Матија Радојичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије и  
 

- Славица Милошевић Газивода, изборани члан Високог савета судства из реда 

судија, члан Комисије.  

  

 

      Седница завршена у 10,05 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


