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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-31/2019-01 

Датум 03.09.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТЕ  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                           одржане 3. септембра 2019. године 

 

 

Седница је почела у 09,00 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 и  др Ранко Кеча, изборни члан Високог савета судства из реда професора 

правног вакултета. Поред чланова Савета, седници су  присуствовале Мирјана Павловић, 

секретар Високог савета судства и Мила Стаменковић, в.д. помоћника секретара Високог 

савета судства. 

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Двадесету 

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 Деветнаесте редовне седнице Високог савета судства која 

је одржана 27.08.2019. године;  

2. Одлучивање по жалби  Дисциплинског тужиоца Високог савета судства против 

решења Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-517/2018-05  

и 116-04-18/2019-05 од 22.02.2019. године; 

3. Одлучивање по жалби  судије против решења Дисциплинске комисије Високог 

савета судства број: 116-04-00049/2019-05 од 24.04.2019. године; 

4. Разно. 

 

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

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

седницу сталног састава Високог савета судства. 
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Високи савет судства прешао је на рад седнице по усвојеном дневном реду. 

 

 

1. Усвајање записника са Деветнаесте редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 27.08.2019. године;  

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' усвојио записник са Деветнаесте 

редовне седнице Високог савета судства која је одржана 27.08.2019. годинне. 

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

'''''' '''''''''''''''' '''' ''''' '''''''''''''') 

 

2. Одлучивање по жалби  Дисциплинског тужиоца Високог савета судства 

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

517/2018-05  и 116-04-18/2019-05 од 22.02.2019. године; 

 

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

известиоцу, судији Матији Радојичићу. 

 

Судија Матија Радојичић је истакао да је Дисциплински тужилац Високог савета 

судства поднео Дисциплинској комисији Високог савета судства предлог за вођење 

дисциплинског поступка број: 116-04-00341/2016-03 од 05.11.2018. године и број: 116-04-

00518/2017-03 од  17.01.2018. године, против ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' 

'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' због дисциплинских прекршаја неоправдано незаказивање рочишта или 

претреса, неоправдано одуговлачење поступка и очигледно некоректно поступање према 

учесницима у судским поступцима и запосленима у суду из члана 90. став 1. алинеја 5, 7 и 

9. Закона о судијама. Решењем Дисциплинске комисије број: 116-04-517/2018-05  и 116-

04-18/2019-05 од 22.02.2019. године, одбијен је предлог за вођење дисциплинског 

поступка Дисциплинског тужиоца број 116-04-00341/2016-03 од  05.11.2018. године и 

број:116-04-518/2017-03 од 17.01.2019. године, против '''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''' ''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' због дисциплинског прекршаја из члана 90. став 1. алинеја 5, 7 и 9.  

Закона о судијама. На решење Дисциплинске комисије жалбу је изјавио  Дисциплински 

тужилац Високог савета судства дана 29.03.2019. године. 

 Судија Матија Радојичић је упознао присутне чланове Савета са садржином 

предлога за вођење дисциплинског поступка, са садржином решења Дисциплинске 

комисије, са садржином поднете жалбе и са свим потребним чињеницама за доношење 

одлуке у овој правној ствари. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео 
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                Р Е Ш Е Њ Е  

 

ОДБИЈА СЕ жалба Дисциплинског тужиоца Високог савета судства, као 

неоснована и потврђује се решење Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 

116-04-517/2018-05 и 116-04-18/2019-05 од 22.02.2019. године. 

 

3. Одлучивање по жалби  судије против решења Дисциплинске комисије Високог 

савета судства број: 116-04-00049/2019-05 од 24.04.2019. године; 

 

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда дао је реч известиоцу, судији Славици Милошевић Газиводи. 

 

Судија Славица Милошевић Газивода је навела да је Дисциплински тужилац 

Високог савета судства поднео Дисциплинској комисији Високог савета судства предлог 

за вођење дисциплинског поступка број: 116-04-00055/2018-03 од 08.02.2019. 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: 116-04-00049/2019-05 од 

24.04.2019. године усвојен је предлог за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског 

тужиоца број: 116-04-00055/2019-03 од  08.02.2019. године, против ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''' '''''''''''', те је судија оглашена одговорном због извршеног 

дисциплинског прекршаја кршење одредаба Етичког кодекса у већој мери из члана 90. 

став 1. алинеја 18. Закона о судијама, и изречена јој је дисциплинска санкција умањење 

плате у износу од 30% за период од 6 (шест) месеци. На решење Дисциплинске комисије 

жалбу је изјавила судија  дана 16.05.2019. године. 

 Судија Славица Милошевић Газивода је упознала присутне чланове Савета са 

садржином предлога Дисциплинског тужиоца за вођење дисциплинског поступка, са 

садржином решења Дисциплинске комисије, садржином жалбе и свим битним 

чињеницама из списа предмета потребних за доношење одлуке о овој правној ствари. 

 

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

 

   Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

УСВАЈА СЕ жалба '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''' '''''''''''', па се 

ПРЕИНАЧАВА решење Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-

00049/2019-05 од 24.04.2019. године, тако што се ОДБИЈА предлог за вођење 

дисциплинског поступка Дисциплинског тужиоца Високог савета судства број:166-04-

00055/2018-03 од 08.02.2019. године, против ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''' ''' 

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

 

4. Разно: 
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- Доношење одлуке о престанку судијске функције због трајног губитка радне 

способности; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је заменик вршиоца 

функције председника Вишег суда у Ваљеву доставио Високом савету судства решење 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, број 182.5-1 00157/19 од 

08.08.2019. године, којим решењем је Браниславу Ивановићу, судији Вишег суда у 

Ваљеву, утврђен потпуни губитак радне способности од 24.05.2019. године, као последица 

болести. Решење је правноснажно 28.08.2019. године. 

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

 

О Д Л У К У  

    -о престанку судијске функције- 

 

БРАНИСЛАВУ ИВАНОВИЋУ, судији Вишег суда у Ваљеву престаје судијска 

функција због трајног губитка радне способности дана 28.08.2019. године. 

- Разматрање захтева за студијско путовање; 

 

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

 

        О Д Л У К У  

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Александру Блануши, судији Апелационог 

суда у Крагујевцу, у Дубровник у периоду од 23. до 27. септембра 2019. године,  ради  

присуствовања на  семинару - едукацији за инструкторе. 

 

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

 

   О Д Л У К У  

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јелени Ивановић, председнику Управног суда 

и Јелици Пајовић, судији Управног суда, у Сарајево, Република Босна и Херцеговина у 

периоду од  7. до 8. октобра 2019. године. 

 

- Доношење одлуке о ванредном вредновању рада судија; 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о ванредном вредновању 

рада судија поводом подношења пријава на оглас за избор судија за Виши суд 

у Нишу и то : Јелене Станковић, судије Основног суда у Нишу, Јулије 

Стефановић, судије Основног суда у Нишу и Ане Радивојевић, судије 

Основног суда у Нишу. 

 

- Разматрање захтева за премештај судије у други суд; 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Биљана Милићевић Мазић, 

судија Прекршајног суда у Краљеву, Одељење у Врњачкој Бањи, упутила Високом савету 

судства молбу за премештај из Прекршајног суда у Краљеву у Прекршајни суд у 

Крушевцу. Навео је да је ова молба за премештај разматрана на прошлој седници Високог 

савета судства која је одржана дана 27.08.2019. године, на којој седници је одлучено да се 

одложи одлучивање по поднетој молби до упражњења судијског места у суду за који се 

тражи премештај. Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је на прошлој 

седници Савета дат погрешан податак о броју судија у Прекршаном суду у Крушевцу, те 

је накнадном провером службене евиденције Савета утврђено да у Прекршајном суду у 

Крушевцу има једно упражњено судијско место, те је стога предложио да се од 

председника Прекршајног суда у Краљеву и председника Прекршајног суда у Крушевцу 

затражи сагласност за премештај судије Биљане Милићевић Мазић из Прекршајног суда у 

Краљеву у Прекршајни суд у Крушевцу. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео закључак да се прибави 

сагласност за премештај судије Биљане Милићевић Мазћ из Прекршајног 

суда у Краљеву  у Прекршајни суд у Крушевцу,  од председника 

Прекршајног суда у Краљеву и председника Прекршајног суда у 

Крушевцу. 

 

- Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија у судовима; 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео одлуку о расписивању огласа за 

избор судија у судовима и то у: 

 

- Врховни касациони суд за 7 судијска места, 

 

- Управни суд за 2 судијска места, 

 

- Привредни апелациони суд за 3 судијска места, 

 

- Апелациони суд у Крагујевцу за 4 судијска места,  

 

- Привредни суд у Београду за 8 судијска места, 

 

- Виши суд у Београду за 9 судијска места, 
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- Први основни суд у Београду за 12 судијска места, 

 

- Трећи основни суд у Београду за 9 судијска места и  

 

- Основни суд у Лебану за 4 судијска места. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о образовању комисије 

за избор судија за: Врховни касациони суд, Управни суд, Привредни 

апелациони суд, Апелациони суд у Крагујевцу и Привредни суд у Београду, 

у саставу: 

 

Бранислава Горавица, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије, 

Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

члан Комисије и 

 

Саво Ђурђић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије.  

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео одлуку о образовању комисије за 

избор судија за Виши суд у Београду у саставу: 

 

Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије, 

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

Комисије и  

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

члан Комисије. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о образовању комисије за 

избор судија у Први основни суд у Београду, Трећи основни суд у Београду 

и Основни суд у Лебану у стаставу: 

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, изборни члан Високог савета судства из 

реда судија, члан Комисије. 

 

- Разматрање дописа  Драгане Николић, судије Прекршајног суда у Врању, 

Одељење у Владичином Хану;  
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је 

реч известиоцу, судији Славици Милошевић Газиводи. 

 

 Судија Славица Милошевић Газивода је навела да су сви чланови Савета у 

материјалу добили допис који је упућен од стране  Драгане Николић, судије Прекршајног 

суда у Врању, Одељење у Владичином Хану. Истакла је да је све почело пре месец ипо 

дана од када постоји континуирани и различити видови напада на ову судију, тако што су 

прво исписани графити најгоре садржине по суду и степеништу суда, а што је судија све 

то одмах пријавила полицији. Након тога, прво је у врањским новинама, а потом и у 

дневном листу „Курир“ изашао снимак сачињен фебруара месеца 2019. године, где је 

судија после радног времена прославила добијање решења за ступање на сталну судијску 

функцију. Судија Славица Милошевић Газивода је навела да је лично погледала снимак и 

препоручила свим 

члановима Савета да исти прегледају, и додала је да је лично против друштвених мрежа и 

да би лично судијама законом забранила да било шта постављају на било којој друштвеној 

мрежи. Истакла је да оно што је чињеница то је да на том снимку се види да се то дешава 

у суду, ту је и судска стража. Истакла је да има сазнања од председнице Прекршајног 

апелационог суда, да је председницу Прекршајног апелационог суда звала судија Драгана 

Николић и да је та судија јако улашена и узнемирена, јер је почела да добија телефонске 

позиве од човека који се представио као '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' судија апелационог суда, с тим 

што се он представио као члан Високог савета судства, а у ствари он је некада био члан 

Савета у првом сазиву, и као судија за организовани криминал где је овој судији понудио 

помоћ, а везано за овај снимак  јер је све  изашло у Куриру. Наводно он и још неки људи 

који су моћни у правосуђу, одлучили су да јој помогну тако да јој је рекао да оде код 

'''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''' '''''''''''''' '''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''', и да ће је он 

пребацити у кривично одељење, да она мора да оде из Владичиног Хана. Судија Славица 

Милошевић Газивода је навела да је судија поново све пријавила полицији, ту су били и 

неки бројеви телефона који јој је тај човек дао и истовремено је рекао да се чуо са 

председницом Прекршајног апелационог суда и да је све то у договору са њом, и рекао јој 

је да тај догађај који је снимљен у фебруару 2019. године лично виђен од стране '''''''''''''''' 

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

''''''''''''' '''' '''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''. Судија Славица Милошевић 

Газивода је истакла да када је добила овај материјал,  позвалаје  телефоном ''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''  '''''''''' '''''' '''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' '''' био 

згранут и истакао је да је у том периоду био на годиштем одмору и да је он лично 

заинтерсован да се пронађе то лице које је звало ту судију, а поводом овога и '''''''''''''' 

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

''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''', и како је била присутна када је ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''' 

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

'''''''''''' Судија Славица Милошевић Газивода је истакла да на основу порука и телефонских 

позива се види да судија добија озбиљне претње од тог човека који се представио као 

'''''''''''''' '''''''''''''''''''''', који је такође ту судију упозорио како су неке судије завршиле у Сави, да 

има малолетно дете, да треба да се склони из Владичиног Хана. Додала је да је са овим 

догађајем упозната полиција. ''''''''''''''''' ''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' ''' ''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''' ''''' ''''' 

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

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

'''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' ''''' ''''''''''''''''''''. Судија је у допису истакла да 

због свега што се дешава дете не пушта на улицу, те да је у страху, и да су у страху сви 

запослени у суду. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда отворио 

је дискусију. 

 

 Након добијене речи професор др. Ранко Кеча је истакао да би требало о овоме 

обавестити министра полиције, јер акао се овоме не стане на пут, то ће постати образац и 

сваки судија би могао бити у овој ситуацији. 

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је навела да се ради о 

томе да после свега и после снимка и на основу свега што се десило, чињеница је да је та 

судија за сваки поступак који се десио одреаговала и пријавила полицији, и није као '''''''''''''' 

''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''' '''''' ''''''''' '''''' '''' '''''''''''''''''', те сматра да ипак на неки 

начин треба заштити судију. 

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је навела да Високи савет судства 

треба да каже да је данас разматрано обавештење судије о томе да је под притиском, да се 

осећа угрожено и уплашено, и да Савет треба да донесе закључак да се Високи савет 

судства обрати министру полиције и Министарству правде, у делу укоме се наводи да се 

на судију врши притисак, и да се захтева да се судија заштити. 

 

 

- Високи савет судства је једногласно донео закључак да се упути допис 

Министарству полиције, насловљен на министра полиције, уз који 

доставити фотокопију поднеска Драгане Николић, судије Прекршајног 

суда у Врању, Одељење у Владичином Хану, како би се проверила 

основаност навода из поднеска и предузеле све потребне законске мере 

ради заштите сигурности и безбедности судије.   

 

 

      Седница завршена у 10,10 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


