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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-43/2019-01 

Датум 26.11.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                           одржане 26. новембра 2019. године 

 

 

Седница је почела у 11,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, 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, в.д. помоћника 

секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Двадесет пету 

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 Двадесет треће редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 08.10.2019. године и Двадесет четврте седнице Високог савета 

судства која је одржана  22.10.2019. године;  

2. Доношење одлуке по жалби на решење Дисциплинске комисије Високог савета 

судства број: 116-04-00072/2019 од 28.06.2019. године; 

3. Разматрање притужбе  по члану 29. Закона о судијама,  у предмету Високог савета 

судства број: 071-00-712/2019-01; 

4. Разматрање притужбе по члану 29. Закона о судијама,  у предмету Високог савета 

судства број: 071-00-506/19-01;  

5. Разматрање поднеска/притужбе у предмету Високог савета судства број: 07-00-

163/2019-01  од  27.09.2019.године; 
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6. Доношење одлуке о  образовању Радне групе  за праћење примене Правилника о 

критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника 

("Службени гласник РС", бр. 32/16, 103/18 и 37/19) и израду предлога мера за 

унапређење његове примене; 

7. Доношење Смерница  за стандардизацију доставница у судским поступцима; 

8. Разматрање захтева за повећање броја полазника Правосудне академије; 

9. Доношење одлуке по приговору на одлуку Високог савета судства о престанку 

функције судије поротника број: 740-03-20/2019-01 од 27.08.2019. године 

10. Разматрање захтева за упућивање судија у други суд; 

11. Разматрање захтева за премештај судија у други суд; 

12. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршња радног века; 

13. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

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

15. Разно. 

 

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

једногласно донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Двадесет пету редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

 

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

 

 

1. Усвајање записника са Двадесет треће редовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 08.10.2019. године и Двадесет четврте седнице 

Високог савета судства која је одржана  22.10.2019. године;  

 

Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је предложила да се 

усвајање записника са Двадесет треће редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 08.10.2019. године, одложи. Навела је као разлог за одлагање усвајања овог 

записника тај што су  члановима Савета достављене две верзије записника, па како има 

примедби на другу верзију записника, с обзиром да у истом постоје измене у односу на 

првобитан записник који је достављен. Измене се односе на страни 18 записника,  и  

односе се  на речи које је унела судија Бранислава Горавица, а које нису изречене, те  како 

судија Бранислава Горавица није присутна на седници, предложила је да се усвајање овог 

записника одложи за наредну седницу. 

 

- Високи савет судства једногласно је одлучио да се усвајање записника са 

Двадесет треће редовне седнице Високог савета судства, која је одржана 

08.10.2019. године, оддложи за наредну седницу. 

 

 

- Вискоки савет судства једногласно је усвојио записник са Двадесет четврте 

редовне седнице Високог савета судства која је одржана 22.10.2019. године. 

 

(За усвајање записника није гласао Матија Радојичић, с обзиром да није био 

присутан на седници са које се усваја записник). 
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2. Доношење одлуке по жалби на решење Дисциплинске комисије Високог савета 

судства број: 116-04-00072/2019 од 28.06.2019. године; 

 

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

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: 116-04-00393/2019-03 од 26.02.2019. године, против 

Данијеле Парезановић, судије Првог основног суда у Београду, због дисциплинског 

прекршаја неоправдано незаказивање рочишта и неоправдано одуговлачење поступка из 

члана 90 став 1 алинеја 5 и 7 Закона о судијама. Решењем Дисциплинске комисије 

Високог савета судства број: 116-04-0073/2019-05 од 28.06.2019. године, усвојен  је 

предлог за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског тужиоца Високог савета 

судства број: 116-04-00393/2019-03 од 26.02.2019. године, против Данијеле Парезановић, 

судије Првог основног суда у Београду, због дисциплинског прекршаја из члана 90 став 1 

алинеја 5 и 7 Закона о судијама, те је судија оглашена одговорном и изречена јој је 

дисциплинска санкција јавна опомена. На решење Дисциплинске комисије Високог савета 

судства број: 116-04-00073/2019-05 од 28.06.2019. године, жалбу је  изјавила Данијела 

Парезановић, судија Првог основног суда у Београду, дана 05.10.2019. године и заменик 

Дисциплинског тужиоца Високог савета судства дана 18.09.2019. године.  

 Судија Саво Ђурђић упознао је присутне чланове Савета са садржином решења 

Дисциплинске комисије, садржином поднетих жалби и свим доказима и чињеницама које 

су неопходне за доношење одлуке у овој правној ствари. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се усвоји 

жалба заменика Дисциплинског тужиоца и преиначи решење Дисциплинске комисије у 

делу одлуке о изреченој дисциплинској санкцији, и Данијели Парезановић, судији Првог 

основног суда у Београду због извршења дисциплинских прекршаја неоправдано 

незаказивање рочишта и неоправдано одуговлачење поступка из члана 90. став 1. алинеја 

5. и 7. Закона о судијама изрекне дисциплинска санкција умањење плате у износу од 30% 

на период од 4 (четири) месеца, а у преосталом делу решење Дисциплинске комисије 

потврди и одбије жалба Данијеле Парезановић, судије Првог основног суда у Београду, 

као неоснована. 

 

- Високи савет судства већином гласова донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

         I  

 

УСВАЈА СЕ жалба заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства па 

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

00073/2019-05 од 28.06.2019. године у делу одлуке о изреченој дисциплинској санкцији па  

се Данијели Парезановић, судији Првог основног суда у Београду, због извршених 
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дисциплинских прекршаја неоправдано незаказивање рочишта и неоправдано 

одуговлачење поступка из члана 90. став 1. алинеја 5. и 7. Закона о судијама, изриче 

дисциплинска санкција 

 

 

 умањење плате у износу од 30% на период од 4 (четири) месеца 
 

                                                                        II 

 

 У преосталом делу се потврђује решење Дисциплинске комисије Високог савета 

судства број: 116-04-00073/2019-05 од 28.06.2019. године и ОДБИЈА СЕ жалба Данијеле 

Парезановић, судије Првог основног суда у Београду, као неоснована. 

 

 

(ЗА: Драгомир Милојевић, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија Радојичић, 

Славица Милошевић Газивода, Нела Кубуровић и Петар Петровић) 

 

(ПРОТИВ: Саво Ђурђић) 

 

3. Разматрање притужбе  по члану 29. Закона о судијама,  у предмету Високог 

савета судства број: 071-00-712/2019-01; 

 

 

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

реч известиоцу, судији Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је Данијела Парезановић, судија Првог основног 

суда у Београду, у смислу члана 29. Закона о судијама, дана 23.09.2019. године, изјавила 

Високом савету судства притужбу на рад председника Првог основног суда у Београду, 

због одлуке Су I-2-2343/19-1 од 01.07.2019. године, а у вези доделе предмета у рад. 

 Судија Иван Јовичић упознао је присутне чланове Савета са садржином поднете 

притужбе и свим доказима и чињеницама које су потребне за доношење одлуке у овој 

правној ствари. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се одбаци 

притужба Данијеле Парезановић, судије Првог основног суда у Београду, поднете на 

основу члана 29 Закона о судијама, против председника Првог основног суда у Београду. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ притужбе Данијеле Парезановић, судије Првог основног суда у 

Београду, поднета на основу члана 29. Закона о судијама, против председника Првог 

основног суда у Београду. 
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4. Разматрање притужбе по члану 29. Закона о судијама,  у предмету Високог 

савета судства број: 071-00-506/19-01;  

 

 

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

известиоцу, судији Ивану Јовичићу. 

 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је Момчило Рајић, судија Основног суда у 

Пожаревцу, у смислу чл. 29. ст. 1. Закона о судијама, дана 31.07.2019.године, изјавио 

Високом савету судства притужбу на плату која му се исплаћује за време коришћења 

годишњег одмора. 

 Судија Иван Јовичић је упознао присутне чланове Савета са садржином притужбе 

и свим доказима и чињеницама које су неопходне за доношење одлуке у овој правној 

ствари. 

 

 Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је навела да наведени 

проблем из притужбе се односи на све судије, те би требало да Савет предложи 

иницијативу за измену Закона о судијама у том делу. Није у реду да судије када оду на 

годишњи одмор или на боловање добију толико мању плату, зато што то није регулисано, 

него се примењује Закон о раду. Истакла је да за запослене државне службенике се не 

примењује Закон о раду, већ Закон о државним службеницима, па када се они налазе на 

годишњем одмору, они примају плату као да раде, док за судије то није решено. Истакла 

је да је овај проблем могао бити решен са изменама Закона о судијама поводом 

иницијативе за изједначавање коефицијената судија за прекршаје са коефицијентима 

судија основних судова која је поднета Народној скуштини Републике Србије. 

 

 Након добијене речи Нела Кубровић, министар праве је навела да је иницијатива за 

измену Закона о судијама, поднета од стране народног посланика, а не од стране Владе 

Републике Србије, и иста је поднета након донетог буџета, те да неће доћи до наведених 

измена Закона о судијама. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се одбаци 

притужба Момчила Рајића, судије Основног суда у Пожаревцу, која је поднета на основу 

члана 29. Закона о судијама. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ притужба Момчила Рајића, судије Основног суда у Пожаревцу, 

изјављена на основу члана 29. Закона о судијама. 
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5. Разматрање поднеска/притужбе у предмету Високог савета судства број: 07-

00-163/2019-01  од  27.09.2019.године; 

 

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

известиоцу, судији Ивану Јовичићу. 

 

 Судија Иван Јовичић је истакао да се Љубинка Кекић, судија Вишег суда у Новом 

Саду, обратила Високом савету судства поднеском којим се указује на неравномерну 

оптерећеност судија. Посебно истиче да без обзира на добре резултате у раду има и даље 

пуно нерешених старих предмета, као последицу неравномерне оптерећености . 

 Судија Иван Јовичић, упознао је присутне чланове Савета са садржином притужбе 

и свим чињеницама које су неопходне за доношење одлуке по поднетој притужби. 

 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се одбаци 

притужба, Љубинке Кекић, судије Вишег суда у Новом Саду. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ притужба Љубинке Кекић, судије Вишег суда у Новом Саду. 

 

 

6. Доношење одлуке о  образовању Радне групе  за праћење примене Правилника о 

критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника 

("Службени гласник РС", бр. 32/16, 103/18 и 37/19) и израду предлога мера за 

унапређење његове примене; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је потребно образовати 

Радне групе за праћење примене Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за 

оцењивање рада судијских помоћника и израду предлога мера за унапређење његове 

примена, а у циљу објективнијег праћења рада и напредовања судијских помоћника а како 

би се допринело ефикаснијем раду судова. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 
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О Д Л У К У 

 

I 

 

Образује се радна група за:  

- праћење примене Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за 

оцењивање рада судијских помоћника ("Службени гласник РС", бр. 32 од 30. 

марта 2016, 103 од 26. децембра 2018 - УС, 37 од 29. маја 2019) и израду 

предлога мера за унапређење његове примене у циљу објективнијег праћења 

рада и напредовања судијских помоћника како би се допринело ефикаснијем 

раду судова.  

- израду предлога мера и законских измена усмерених на унапређење положаја 

судијских помоћника у оквиру постојећег уставног оквира и  

- израду предлога измена законског оквира у складу са будућим уставним 

изменама у склопу преговора са ЕУ.  

 

II 

 

За председника радне групе именује се Матија Радојичић, члан Високог савета 

судства. 

За чланове радне групе именују се:  

- Иван Јовичић, члан Високог савета судства, 

- Мирјана Павловић, секретар Високог савета судства, 

- Мајда Кршикапа, заменик директора Правосудне академије, 

- Александра Ђурић, самостални саветник у Министарству правде, 

- Душан Станковић, представник Асоцијације правосудних саветника, 

- Татјана Алексић, представник Удружења судијских и тужилачких помоћника 

Србије, 

- Драгана Лукић, УСАИД Пројекат владавине права, заменик директора пројекта,  

- Соња Павловић, УСАИД Пројекат владавине права, виши саветник за 

стратешке активности на реформи правосуђа. 

 

III 

 

За секретара радне групе именује се Ана Чаловска, виши саветник у 

Административној канцеларији Високог савета судства. 

 

 

IV 

 

Задатак радне групе је да у циљу унапређења положаја судијских помоћника и 

изради предлог мера за праћење и уједначавање примене Правилника о 

критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника, као 

и предлог измена закона и подзаконских аката којима се уређују положај и послови 

судијских помоћника у складу са важећим нормативним оквиром и будућим 

уставним изменама у склопу преговора са ЕУ.   
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7. Доношење Смерница  за стандардизацију доставница у судским поступцима; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је предмет Смерница  за 

стандардизацију доставница у судским поступцима  прописивање стандардних доставница 

за судске поступке, у складу са процесним законима, у циљу јединственог поступања свих 

судова приликом доставе судских писмена и омогућавања њиховог штампања из система 

за аутоматско вођење предмета.  

- Високи савет судства једногласно је донео Смернице за стандардизацију 

доставница у судским поступцима, које су саставни део овог записника. 

 

8. Разматрање захтева за повећање броја полазника Правосудне академије; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да се директор Правосудне 

академије обратио Савету молбом да Савет повећа број полазника почетне обуке за дест, 

имајући у виду квалитет кандидата на пријемном испиту и потребе правосуђа у 2023. 

години када велики број судија основних и прекршајних судова одлази у пензију. Од 

стране Савета је већ одређено 25 полазника почетне обуке. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је ставио на гласање предлог да се повећа 

број полазника десете генерације почетне обуке на Правосудној академији за 2020. годину 

за 10. 

 

- Високи савет судства већином гласова донео је одлуку о повећању броја 

полазника десете генерације почетне обуке на Правосудној академији за 

2020 годину за 10.   

 

(ЗА: Драгомир Милојевић, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић, Славица Милошевић Газивода, Нела Кубуровић и Петар 

Петровић) 

 

(ПРОТИВ: Саво Ђурђић) 

 

 

9. Доношење одлуке по приговору на одлуку Високог савета судства о престанку 

функције судије поротника број: 740-03-20/2019-01 од 27.08.2019. године; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дао је реч известиоцу, 

судијиј Александру Пантићу. 
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Судија Александар Пантић је навео да је Одлуком Високог савета судства број: 

740-03-20/2019-01 од 27.08.2019. године утврђено да Драгану Светозаревићу, судији 

поротнику Вишег суда у Пироту, престаје функција судије поротника разрешењем због 

осуђености за два кажњива кривична дела која га чине недостојним за вршење функције 

судије поротника. На Одлуку о престанку функције судији поротнику, приговор је изјавио 

Драган Светозаревић, судија поротник Вишег суда у Пироту дана 04.10.2019. године. 

 Судија Александар Пантић је упознао присутне чланове Савета са садржином 

одлуке,  садржином приговора и свим битним чињеницама за доношење одлуке у овој 

правној ствари. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се одбије 

приговор Драгана Светозаревића, судије поротника Вишег суда у Пироту и потврди 

Одлука Високог савета судства број: 740-03-20/2019-01 од 27.08.2019. године. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

     О Д Л У К У 

 

 ОДБИЈА СЕ приговор Драгана Светозаревића, судије поротника Вишег суда у 

Пироту, као неоснован и потврђује се Одлука Високог савета судства број: 740-03-

20/2019-01 од 27.08.2019. године. 

 

 

10. Разматрање захтева за упућивање судија у други суд; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је председник Прекршајног 

апелационог суда, дописом Су VIII-43 132/19-5 од 13. новембра 2019. године, обавестила 

Високи савет судства да јој се обратила председница Прекршајног суда у Трстенику 

молбом да је потребно упутити једног судију на рад у Прекршајни суд у Трстенику, из 

разлога што у суду ради троје судија, а да у раду Већа од троје судија ради доношења 

одлуке по приговору, не може да учествује судија који је донео одлуку. У молби је 

предложено да се Ивица Михајловић, судија Прекршајног суда у Крушевцу упути на рад у 

Прекршајни суд у Веће од троје судија, ради доношења одлука по приговору. Достављена 

су потребна мишљења седнице свих судија Прекршајног суда у Трстенику и Прекршајног 

суда у Крушевцу, као и сагласност судије чије се упућивање предлаже. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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 Ивица Михајловић, судија Прекршајног суда у Крушевцу, упућује се на рад у 

Прекршајни суд у Трстенику, ради поступања у раду Већа од троје судија ради доношења 

одлуке по приговору, почев од 1. децембра 2019. године, а најдуже годину дана. 

 

 

 

11. Разматрање захтева за премештај судија у други суд; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Александар Стојилковић, 

судија Основног суда у Сурдулици, упутио Високом савету судства молбу за премештај из 

Основног суда у Сурдулици у Трећи основни суд у Београду. Председник Основног суда у 

Сурдулици и председник Трећег основног суда у Београду су сагласни са премештајем 

судије Александра Стојилковића из Основног суда у Сурдулици у Трећи основни суд у 

Београду. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се судија 

Александар Стојилковић, премести из  Основног суда у Сурдулици у Трећи основни суд у 

Београду. 

- Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука, с обзиром на то да 

није постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

(ЗА: Драгомир Милојевић, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић и Нела Кубуровић) 

 

(ПРОТИВ: Саво Ђурђић, Петар Петровић и Славица Милошевић Газивода) 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Тијана Митровић Антић, 

судија Прекршајног суда у Нишу, упутила Високом савету судства молбу за премештај из 

Прекршајног суда у Нишу у Прекршајни суд у Крагујевцу. Уз молбу је достављена 

сагласност за премештај председника Прекршајног суда у Нишу. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета предложио је да се прибави сагалсност од 

председника Прекршајног суда у Крагујевцу, за премештај судије Тијане Митровић Антић 

из Прекршајног суда у Нишу у Прекршајни суд у Крагујевцу. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је  донео закључак да се прибави сагалсност 

од председника Прекршајног суда у Крагујевцу, за премештај судије Тијане 

Митровић Антић из Прекршајног суда у Нишу у Прекршајни суд у 

Крагујевцу. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Данијела Гојковић, судија 

Основног суда у Ивањици, упутила Високом савету судства молбу за премештај из 
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Основног суда у Ивањици у Основни суд у Чачку. Сагласност за премештај је дао 

председник Основног суда у Чачку, те је потебно да се затражи сагласност од председника 

Основног суда у Ивањици. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео закључак да се прибави сагласност 

од председника Основног суда у Ивањици, за премештај судије Данијеле 

Гојковић из Основног суда у Ивањици у Основни суд у Чачку. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Владимир Бучић, судија 

Основног суда у Крушевцу, упутио је Високом савету судства молбу за премештај из 

Основног суда у Крушевцу у Први основни суд у Београду. Уз молбу је достављена 

сагласност  председника Првог основног суда за премештај судије Владимира Бучића из 

Основног суда у Крушевцу у Први основни суд. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео закључак да се прибави сагласност 

од председника Основног суда у Крушевцу за премештај судије Владимира 

Бучића из Основног суда у Крушевцу у Први основни суд у Београду. 

 

12. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршња радног века; 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Светлани Стошић, судији Прекршајног суда у Врању, престаје судијска функција 6. 

децембра 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Љиљани Симић, судији Основног суда у Ужицу, престаје судијска функција 7. 

децембра 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 
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О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Ружици Бањалучкић, судији Привредног суда у Београду, престаје судијска 

функција 8. децембра 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Сперанци Јанчић, судији Привредног суда у Панчеву, престаје судијска функција 

10. децембра 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Лелици Ђурић, судији Прекршајног суда у Крагујевцу, престаје судијска функција 

16. децембра 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Љубици Милутиновић, судији Врховног касационог суда, престаје судијска 

функција 20. децембра 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 
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О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Томиславу Ђорђевићу, Вишег суда у Смедереву, престаје судијска функција 21. 

децембра 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Каченков Станиши, судији Основног суда у Врању, престаје судијска функција 23. 

децембра 2019. године, због навршења радног века. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Биљани Радосављевић, судији Основног суда у Младеновцу, престаје судијска 

функција 31. децембра 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Вукици Добривојевић, судији  Привредног суда у Крагујевцу, престаје судијска 

функција 31. децембра 2019. године, због навршења радног века. 
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13. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Милијани Кнежевић, судији Трећег основног суда у Београду, престаје судијска 

функција 23. децембра 2019. године, на лични захтев. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Нади Гостојић, судији Прекршајног апелационог суда, престаје судијска функција 

27. децембра 2019. године, на лични захтев. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Споменки Хркаловић, судији Основног суда у Панчеву, престаје судијска функција 

30. децембра 2019. године, на лични захтев. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 
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Биљани Пауновић Стојчић, судији Основног суда у Зајечару, престаје судијска 

функција 26. децембра 2019. године, на лични захтев. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Златици Стевановић, судији Вишег суда у Сремској Митровици, престаје судијска 

функција 30. децембра 2019. године, на лични захтев. 

 

 

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

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

          о престанку функције судије поротника 

 

 

Љиљани Стојковић, судији поротнику Основног суда у Зајечару, престаје функција 

судије поротника на лични захтев, даном доношења одлуке.  

 

 

15. Разно. 

 

 

- Разматрање захтева за упућивање на студијско путовање; 

 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Олги Петровић и Снежани Алексић, судијама 

Управног суда, у Будву, у периоду од 2. до 3. децембра 2019. године, ради учешћа на 

Регионалној конференцији за судије управних судова на тему: „Примена Европске 

конвенције о људским правима на националном нивоу у управној материји”. 
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- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

 

 
 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Станислави Митровић, судији Вишег суда у 

Београду, у Минхен, у периоду од 2. до 5. децембра 2019. године, ради учешћа на 

семинару из права интелектуалне својине. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Данијели Дукић, судији Привредног 

апелационог суда, у Минхен, у периоду од 2. до 5. децембра 2019. године, ради учешћа на 

семинару из права интелектуалне својине. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Ани Стаменић, судији Вишег суда у Новом 

Саду, у Беч, у периоду од 16. до 18. децембра 2019. године, ради присуствовања 

Регионалној конференцији тренера УНДОЦ-а. 

 

 

- Образовање комисије у поступку именовање заменика Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

 

Образује се комисија Високог савета судства у поступку именовања заменика 

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

Комисије. 

 

 

 

 

 

- Образовање комисије Високог савета судства у поступку избора судија за 

Виши суд у Краљеву; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

                                                                        О Д Л У К У 

 

 Образује се комисија Високог савета судства у поступку избора судија за Виши суд 

у Краљеву 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. 

 

 

- Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија у Прекршајном 

апелационом суду; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о расписивању огласа за 

избор судија за Прекршајни апелациони суд за пет судијских места и то за: 

Одељење у Новом Саду за три судијска места и за Одељење у Крагујевцу за 

два судијска  места. 

- Високи савет судства једногласно је донео 
 

О Д Л У К У 

 

Образује се комисија Високог савета судства у поступку избора судија за 

Прекршајни апелациони суд 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  

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

судија, члан Комисије. 
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      Седница завршена у 12,20 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


