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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-26/2019-01 

Датум 26.06.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

             СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                              одржане 26. јуна 2019. године 

 

 

Седница је почела у 11,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван Јовичић, 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, в.д. помоћника 

секретара Високог савета судства. 

  

           Седница Савета се тонски снима.   

  

 Пре отварања седнице, Драгомир Милојевић, председник Савета предложио је да 

се допуни дневни ред за Осамнаесту редовну седниц Високог савета судства, тако што ће 

се као четврта тачка дневног реда додати: „Доношење одлукe о измени Одлуке Високог 

савета судства о образовању Kомисијe за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника суда“. 

 

 Присутни чланови Савета су '''''''''''''''''''''''' сагласни да се допуни дневни ред на начин 

како је то предложено. 

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Осамнаесту 

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

допуњен: 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
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1. Усвајање записника са Седамнаесте редовне седнице Високог савета судства која 

је одржана 18.06.2019. године;  

2. Одлучивање о захтеву за упућивање судије на рад у други суд;  

3. Доношење одлуке о престанку судијске функције  због навршења радног века;  

4. Доношење одлукe о измени Одлуке Високог савета судства о образовању 

Kомисијe за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника суда; 

5. Разно. 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  предложени дневни ред те су 

''''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Осамнаесту редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

1. Усвајање записника са Седамнаесте редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 18.06.2019. године;  

 

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

седнице Високог савета судства која је одржана 18.06.2019. године. 

 

( '''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''' '' '''''''''''' '''' '''''''' 

''''''''' '''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''' 

 

 

2. Одлучивање о захтеву за упућивање судије на рад у други суд;  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је председник Прекршајног 

апелационог суда, проследила  Високом савету судства захтев председника Прекршајаног 

суда у Аранђеловцу за упућивање једног судије на рад у Прекршајни суд у Аранђеловцу. 

У захтеву се наводи да тренутно у Прекршајном суду у Аранђеловцу поступају троје 

судија, те да из тог разлога није могуће формирати  ИПРВ веће, с обзиром  да у већу не 

може да учествује судија који је донео решење о принудној наплати против кога је уложен 

приговор. Захтевом је предложено да се Драган Пешић, судија Прекршајног суда у 

Младеновцу упути у Прекршајни суд у Аранђеловцу,  на рад у већу од троје судија ради 

доношења одлуке по приговору на решење о извршењу у прекршајном поступку. Уз 

захтев је достављена писана сагласност судије Драгана Пешића, сагласност седнице свих 

судија Прекршајног суда у Аранђеловцу и сагласност свих судија Прекршајног суда у 

Младеновцу. 

 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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ДРАГАН ПЕШИЋ, судија  Прекршајног суда у Младеновцу, упућује се на рад у 

Прекршајни суд у Аранђеловцу, ради поступања у раду Већа од троје судија ради 

одлучивања по приговору на решење о извршењу у прекршајном поступку, почев од 1. 

јула 2019. године, па до окончања поступка избора судије за Прекршајни суд у 

Аранђеловцу, а најдуже годину дана. 

 

 

 

3. Доношење одлуке о престанку судијске функције  због навршења радног века;  

 

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

 

О Д Л У К У  

                                      -о престанку судијске функције- 

 

 

 Маји Ковачевић Томић, судији Врховног касационог суда престаје судијска 

функција због навршења радног века дана 14.07.2019. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У  

                                      -о престанку судијске функције- 

 

 

 Нади Стаменић, судији Основног суда у Ужицу престаје судијска функција због 

навршења радног века дана 19.08.2019. године. 

 

 

 

4. Доношење одлукe о измени Одлуке Високог савета судства о образовању 

Kомисијe за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника суда; 

 

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

реч председнику Комисије за вредновање рада судија и председника судова, судији 

Бранислави Горавици. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да је в.ф. председника Вишег суда у Новом 

Саду доставио Високом савету судства допис са предлозима да се измени одлука Високог 

савета судства о образовању Kомисијe Вишег суда у Новом Саду за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бачкој 

Паланци и Основног суда у Новом Саду  број: 119-05-00105/2016-01 од 29.03.2016. године, 

с обзиром да су наведеном одлуком као чланови Комисије именоване Ивана Стеванов, 

судија Вишег суда у Новом Саду која је Oдлуком Високог савета судства од 4.06.2019. 
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године изабрана за судију Апелационог суда у Новом Саду, а Тамара  Радовић, судија 

Вишег суда у Новом Саду Одлуком Народне скупштине од 7.12.2018. године изабрана за 

председника Основног суда у Новом Саду. Предложио је да се одлука измени тако што ће 

се за члана Комисије уместо Иване Стеванов именовати Наташа Дачић, судија Вишег суда 

у Новом Саду, а уместо Тамаре Радовић за члана Комисије именовати Дејан Неатница, 

судија Вишег суда у Новом Саду.  

 

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

 

О Д Л У К У  

 

Мења се   Одлука Високог савета судства о образовању Комисије Вишег суда у 

Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду  број: 119-

05-00105/2016-01 од 29.03.2016. године, тако што се: 

 

-уместо Иване Стеванов, за члана Комисије именује Наташа Дачић, судија Вишег 

суда у Новом Саду,  

-уместо Тамаре Радовић, за члана Комисије именује Дејан Неатница, судија Вишег 

суда у Новом Саду.  

 

 

Судија Бранислава Горавица је истакла да је председник Апелационог суда у 

Крагујевцу доставила Високом савету судства допис са предлогом да се измени одлука 

Високог савета судства о образовању Kомисије Апелационог суда у Крагујевцу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег 

суда у Јагодини, Вишег суда у Крагујевцу, Вишег суда у Крушевцу и Вишег суда у 

Краљеву број: 119-05-00151/2017-01 од 14.02.2017. године с обзиром да су наведеном 

одлуком за члана Комисије именован Илија Зиндовић коме је престала судијска функција 

у Апелационом суду у Крагујевцу. Предложила је да се одлука измени тако што ће се за 

члана Комисије именовати Светлана Васиљевић, судија Апелационог суда у Крагујевцу. 

 

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

 

                 О Д Л У К У  

 

 

Мења се Одлука Високог савета судства о образовању Kомисије Апелационог суда 

у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Вишег суда у Јагодини, Вишег суда у Крагујевцу, Вишег суда у Крушевцу и 

Вишег суда у Краљеву број: 119-05-00151/2017-01 од 14.02.2017. године 

 тако што се: 

- уместо Илије Зиндовића, за члана Комисије именује Светлана Васиљевић 

Судија Бранислава Горавица је навела да је в.ф. председника Вишег суда у 

Сремској Митровици доставила Високом савету судства допис са предлогом да се измени 

одлука Високог савета судства о образовању Kомисијe Вишег суда у Сремској Митровици 



5 

 

 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, Основног суда у Старој 

Пазови и Основног суда у Шиду  број: 119-05-201/2017-01 од 28.02.2017. године, с 

обзиром да је наведеном одлуком као председник Комисије именована Владислава 

Свилокос, председник Вишег суда у Сремској Митровици којој је престала функција 

председника суда. Предложила је да се одлука измени тако што ће се за председника 

Комисије уместо Владиславе Свилокос именовати Биљана Мартиновић Беговић, в.ф. 

председника Вишег суда у Сремској Митровици. 

 

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

 

       О Д Л У К У 

 

 

Мења се Одлука Високог савета судства о образовању Kомисијe Вишег суда у 

Сремској Митровици за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, Основног 

суда у Старој Пазови и Основног суда у Шиду  број: 119-05-201/2017-01 од 28.02.2017. 

године, тако што се: 

 

-уместо Владиславе Свилокос, за председика Комисије именује Биљана 

Мартиновић Беговић, в.ф. председника Вишег суда у Сремској Митровици. 

 

 

5. Разно: 

 

- Разматрање захтева за студијско путовање; 

 

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

О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ Светлани Галић, судији Трећег основног суда у Београду учешће 

на Матра - програму обуке у Хагу, Холандија, у периоду од 5. до 12. септембра 2019. 

године. 

 

- Високи Савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ Наташи Филиповић, судији Основног суда у Пожеги учешће на 

Матра - програму обуке у Хагу, Холандија, у периоду од 5. до 12. септембра 2019. године. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео 

 

 

 

 

О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ Милану Гркинићу, судији Трећег основног суда у Београду 

учешће на Матра - програму обуке у Хагу, Холандија, у периоду од 5. до 12. септембра 

2019. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ Владимиру Пецовском, судији Основног суда у Врбасу учешће на 

Матра - програму обуке у Хагу, Холандија, у периоду од 5. до 12. септембра 2019. године. 

 

 

- Доношење одлуке о измени Одлуке о броју судија у судовима; 

 

 

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

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БРОЈУ СУДИЈА У СУДОВИМА 

 

Члан 1. 

 

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

48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18 и  10/19) у 

члану 3. у делу виши судови тачка  1. мења се и гласи: 

 

,,Назив суда                                Број судија 

1. Виши суд у Београду                112“ 

 

Члан 2. 

У члану 3. у делу основни судови тачка 3. мења се и гласи: 
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,,Назив суда                                  Број судија 

1. Трећи основни суд у Београду            61“ 

 

Члан 3. 

 

Члан 6. мења се и гласи:  

 

 

 

 

 

,,Члан 6. 

 

Управни суд има председника и 50 судија. 

Одељења Управног суда имају следећи број судија: 

               

1. Одељење у Крагујевцу 6 

2. Одељење у Нишу 7 

3. Одељење у Новом Саду 10 
  

 

 

 

- Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија; 

 

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

за судове опште надлежности у Републици Србији и то за: 

 

- Виши суд у Новом Саду за 4 судијска места, 

 

- Виши суд у Нишу за 2 судијска места и 

 

- Основни суд у Пироту за 3 судијска места. 

 

 

      Седница завршена у 11,40 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


