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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-15/2020-01 

Датум: 02.06.2020. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

                                        ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 2. јуна 2020. године 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

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

реда судија, Ранко Кеча, изборни члан Високог савета судства из реда професора правног 

факултета 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 Десету 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 Девете седнице Високог савета судства која је одржана 

26.05.2020. године; 

2. Доношење одлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели пријаве на 

оглас за избор судија;  

3. Разматрање захтева за умањење прилива предмет на месечном нивоу заменику 

Дицисплинког тужиоца Високог савета судства;  

4.  Разматрање попуњавања слободних судијских места у судовима;  

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

једногласно донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Десету  редовну седницу 

сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

1. Усвајање записника са Девете седнице Високог савета судства која је одржана 

26.05.2020. године; 

 

 

- Високи савет судства једногласно је усвојио записник са Девете седнице 

Високог савета судства која је одржана дана 26.05.2020. године. 

 

 (За усвајање записника није гласо Ранко Кеча, с обзиром на то да није био 

присутан на Деветој седници Високог савета судства која је одржана  дана 26.05.2020. 

године). 

 

 

2. Доношење одлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели пријаве на 

оглас за избор судија;  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да како треба донети одлуку о 

ванредном вредновању рада судија који су поднели пријаве на оглас за избор судија, то је 

неопходно да се прво донесе одлука о измени Одлуке о образовању Комисије Врховног 

касационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, 

Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у 

Крагујевцу и Аплелационог суда у Нишу, број: 111-05-00094/2016 од 29.03.2016. године, с 

обзиром на то да Соњи Павловић, судији Врховног касационог суда, која је председник 

Комисије,  престаје судијска функција због навршења радног века дана19.07.2020. године. 

Предложио је да се за председника комисије именује Божидар Вујачић, судија Врховног 

касационог суда, који је члан ове комисије и да се за другог члана комисије именује Добрила 

Страјина, судија Врховног касационог суда. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

    О Д Л У К У  

 

                I 

СОЊИ ПАВЛОВИЋ, судији Врховног касационог суда, престаје дужност 

председника Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог суда, 

Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом 

Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу.   

БОЖИДАРУ ВУЈИЧИЋУ, судији Врховног касационог суда, престаје дужност 

члана Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог суда, 
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Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом 

Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу.   

 

        II 

 

БОЖИДАР ВУЈИЧИЋ, судија Врховног касационог суда, именује се за 

председника Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог суда, 

Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом 

Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу. 

ДОБРИЛА СТРАЈИНА, судија Врховног касационог суда, именује се за члана 

Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог суда, 

Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом 

Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу. 

 

 

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

председнику Комисије за вредновање рада судија и председника суда, судји Бранислави 

Горавици.  

 

 Судија Бранислава Горавица је навела да је потребно ванредно вредновати 113 

судија, а ради се о конкурсу о избору судија за: Виши суд у Јагодини, Виши суд у Новом 

Саду, Виши суду Крагујевцу, Виши суд у Ужицу, Виши суд у Новом Пазару, Виши суд у 

Сомбору, Виши суд у Сремској Митровици и за Привредни апелациони суд. Истакла је да 

је комисија поводом ове тачке дневног реда претходног дана одржала састанак на коме је 

сагледан списак пријављених канидата и до ког периода су они вредновани, а имајући у 

виду како је прошли пут било речено када је био Прекршајни апелациони суд. Комисија је 

мишљења да сви кандидати из реда судија, који имају  више од годину дана од последњег 

вредновања, да би требало да се вреднују, тако је рађено за Прекршајни апелациони суд. 

Комисија је припремила списак кандидата који требају да се вреднују и предложила је да се 

донесе одлука о ванредном вредновању рада кандидата из реда судија, према списку који је 

достављен свим члановима Савета. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о ванредном вредновању 

рада кандидата из реда судија, који су поднели пријаве на оглас о избору судија 

за: Виши суд у Јагодини, Виши суд у Новом Саду, Виши суд у Крагујевцу, 

Виши суд у Ужицу, Виши суд у Новом Пазару, Виши суд у Сомбору, Виши суд 

у Сремској Митровици и за Привредни апелациони суд, а према списку који је 

саставни део овог записника. 

 

 

3. Разматрање захтева за умањење прилива предмет на месечном нивоу заменику 

Дицисплинког тужиоца Високог савета судства;  
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Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да се Високом савету судства 

обратио судија Вишег суда у Београду, Слободан Керановић, који је на седници одржаној 

05.03.2020. године изабран за заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства, 

предлогом да Високи савет судства донесе одлуку о умањењу прилива предмета. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

О Д Л У К У 

 

 

СЛОБОДАНУ КЕРАНОВИЋУ, судији Вишег суда у Београду, умањује се прилив 

предмета за 40% на месечном нивоу, за време обављања дужности заменика Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства, почев од 1. јула 2020. године. 

 

 

4.  Разматрање попуњавања слободних судијских места у судовима;  

 

 

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

избор судија  у судовима посебне и опште надлежности и то за: 

 

 

                                                I 

 
 Назив суда суда Број судија 

- Управни суд 2 

 

                                                II 

                       
 Назив суда суда Број судија 

1. Апелациони суд у Београду 3 

2. Апелациони суд у Крагујевцу  3 

3. Апелациони суд у Нишу 2 

4. Апелациони суд у Новом Саду 1 

 

                                               III 

 
 Назив суда суда Број судија 

1. Виши суд у Београду 3 

2. Виши суд у Крушевцу 2 

3. Виши суд у Смедереву 2 

4. Виши суд у Зрењанину 1 

5.  Виши суд у Чачку 1 
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                                                IV 

 

 Назив суда суда Број судија 

1. Други основни суд у Београду 6 

2. Основни суд у Брусу  3 

3. Основни суд у Бујановцу 2 

4. Основни суд у Великој Плани 4 

5. Основни суд у Великом Градишту 2 

6. Основни суд у Врању 4 

7. Основни суд у Димитровграду 2 

8. Основни суд у Зрењанину 5 

9. Основни суд у Књажевцу 1 

10. Основни суд у Крушевцу 3 

11. Основни суд у Куршумлији  1 

12. Основни суд у Лазаревцу 3 

13. Основни суд у Нишу 8 

14. Основни суд у Панчеву 2 

15. Основни суд у Параћину 2 

16. Основни суд у Пожеги 2 

17. Основни суд у Пријепољу 2 

18. Основни суд у Рашки 1 

19. Основни суд у Сјеници 1 

20. Основни суд у Смедереву 4 

21. Основни суд у Суботици 6 

22. Основни суд у Шапцу 3 

 

                                     V 

 

 Назив суда суда Број судија 

1. Прекршајни суд у Врању 1 

2. Прекршајни суд у Вршцу 1 

3. Прекршајни суд у Крагујевцу 1 

4. Прекршајни суд у Крушевцу 1 

5. Прекршајни суд у Лозници 1 

6. Прекршајни суд у Новом Пазару 2 

7. Прекршајни суд у Новом Саду 2 

8. Прекршајни суд у Параћину 1 

9. Прекршајни суд у Пироту 1 

10. Прекршајни суд у Пожаревцу 1 

11. Прекршајни суд у Прокупљу 2 

12. Прекршајни суд у Рашкој 1 

13. Прекршајни суд у Руми 1 

14. Прекршајни суд у Сенти 1 

15. Прекршајни суд у Сјеници 1 

16. Прекршајни суд у Смедереву 1 

17. Прекршајни суд у Суботици 1 

18. Прекршајни суд у Трстенику 1 

19. Прекршајни суд у Чачку 1 
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                                   VI 

 

 Назив суда суда Број судија 

1. Привредни суд у Крагујевцу 1 

2. Привредни суд у Нишу 1 

 

 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у поступку 

избора судија; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

                                              О Д Л У К У  

 

о образовању Комисије Високог савета судства  

у поступку избора судија за Управни суд, привредне судове и апелационе судове 

 

 

Образује се Комисија у поступку избора судија за Управни суд, привредне судове и 

апелационе судове, у саставу: 

 

 

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

председник Комисије, 

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

Комисије, 

3. Саво Ђурђић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан Комисије. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

                                              О Д Л У К У  

 

о образовању Комисије Високог савета судства  

у поступку избора судија за више и основне судове 

 

 

Образује се Комисија у поступку избора судија за више и основне судове, у саставу: 

 

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

председник Комисије, 

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

Комисије, 
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3. Матија Радојичћ, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

                                              О Д Л У К У  

 

о образовању Комисије Високог савета судства  

                       у поступку избора судија за прекршајне судове 

 

Образује се Комисија у поступку избора судија за прекршајне судове, у саставу: 

 

 

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

председник Комисије, 

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

Комисије, 

3. Славица Милошевић Газивода, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, члан Комисије. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

                                              О Д Л У К У  

 

о образовању Комисије Високог савета судства  

                 у поступку избора судија за Основни суд у Ивањици 

 

Образује се Комисија у поступку избора судија за Основни суд у Ивањици, у 

саставу: 

 

 

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

председник Комисије, 

2. Иван Јовичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан Комисије, 

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

Комисије. 

 

5. Разно: 

 

- Разматрање захтева за премештај судије у други суд; 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је 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 доставили су писану сагласност 

за премештај судије.  

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

Александар Стојилковића, судија Основног суда у Сурдулици премешта се у Трећи 

основни суд у Београду, почев од 1. јула 2020. године. 

 

- Одлучивање о престанку дужности члана Жалбене комисије Високог савета 

судства, на лични захтев и именовање нових чланова ; 

 

Драгомир Милојевић , председник Савета навео је да су чланови Жалбене комисије 

Високог савета судства Марија Радошевић, Сњежана Новквић и Весна Јањић, сви запослени 

у Административној канцеларији Високог савета судства дана 01.06.2020. године поднели 

захтев за престанак дужности члана  Жалбене комисије Високог савета судства, док је  

члану Жалбене комисије Високог савета судства,  Вукици Латиновић престала дужност 

члана одласком у пензију, те је потребно именовати четири члана Жалбене комисије 

Високог савета судства. Предложио је да се за чланове Жалбене комисије Високог савета 

судства  именују: Љиљана Петровић, саветник у Управном суду, Весна Карановић, савеник 

у Врховном касационом суду, Милица Кадовић, саветник у Врховном касационом суду и 

Оливера Новаковић, саветник у Врховном касационом суду. 

 

 Високи савет судства једногласно  је донео  

 

 

О Д Л У К У 

 

 I 

 

Марији Радошевић, вишем саветнику Високог савета судства, престаје дужност 

члана Жалбене комисије Високог савета судства. 

Сњежани Новковић, вишем саветнику Високог савета судства, престаје дужност 

члана Жалбене комисије Високог савета судства. 

Весни Јањић, вишем саветнику Високог савета судства, престаје дужност члана 

Жалбене комисије Високог савета судства. 

 Вукици Латиновић,  саветнику у Управном суду, престаје дужност члана Жалбене 

комисије Високог савета судства. 
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                II 

 

 Љиљана Петровић, саветник у Управном суду именује се за члана Жалбене комисије 

Високог савета судства. 

 Весна Карановић, саветник у Врховном касационом суду, именује се за члана 

Жалбене комисије Високог савета судства. 

 Милица Кадовић, саветник у Врховном касационом суду, именује се за члана 

Жалбене комисије Високог савета судства. 

 Оливера Новаковић, саветник у Врховног касациононом суду, иманује се за члана 

Жалбене комисије Високог савета судства. 

 

 

- Одлучивањe о престанку функције судије поротника  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је вршилац функције 

председника Основног суда у Пироту доставила Високом савету предлог за разрешење 

Љубише Јанковића, судије поротника Основног суда у Пироту, с обзиром да је 

правноснажно осуђен пресудом Вишег суда у Нишу-Посебно одељење за сузбијање 

корупције Спк-По4 67/19 од 31.10. 2019. године, јер је извршио кривично дело примања 

мита из члана 367. став 1. КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од једне године и шест 

месеци, као и на новчану казну у износу од 100.000,00 динара и истом пресудом 

именованом је изречена мера безбедности забране вршења позива ревизног инжењера, у 

трајању од две године рачунајући од дана правноснажности пресуде. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Покреће се поступак за разрешење Љубише Јанковића, судије поротника Основног 

суда у Пироту  са функције судије поротника. 

 

Врши се увид у пресуду Вишег суда у Нишу, Посебно одељење за сузбијање 

корупције Спк-По4 67/19 од 31.10.2019. године, правноснажне дана 13.11.2019. године, и 

утврђује да је Љубиша Јанковић извршио кривично дело примања мита из члана 367. став 

1. КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од једне године и шест месеци, као и на новчану 

казну од 100.000,00 динара, и изречена му је мера безбедности забране вршења позива 

ревизног инжењера, у трајању од две године рачунајући од дана правноснажности  пресуде. 

 

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

одлука да Љубиши Јанковићу, судији поротнику Основног суда у Пироту, престане 

функције судије поротника разрешењем, због учињеног кривичног дела за које је осуђен на 

безусловну казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци, даном 

правноснажности одлуке. 

 

 

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

о престанку функције судије поротника 

 

Љубиши Јанковићу, судији поротнику Основног суда у Пироту, престаје функција 

судије поротника разрешењем, због учињеног кривичног дела за које је осуђен на 

безусловну казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци, даном 

правноснажности ове одлуке. 

 

 

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

да се реши статус Миле Стаменковић која је именована за вршиоца дужности помоћника 

секретара Високог савета судства, с обзиром на то да су испуњени сви законски услови из 

члана 87. и 89. Закона о државним службеницима као и члана 6. Правилника о попуњавању 

извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета 

судства, и предложила је да се на данашњој седници донесе решење о постављењу Миле 

Стаменковић на положај помоћника секретара Високог савета судства. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета поводом изнетог предлога отворио је 

дискусију. 

 

 У дискусији сви присутни чланови Савета су подржали изнети предлог. 

 

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

Стаменковић постави на положај помоћника секретара Високог савета судства, Сектор за 

статусна питања судија и судија поротника на период од пет година, почев од 02.06.2020. 

године. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео   

 

                                           Р Е Ш Е Њ Е 

                     о постављењу помоћника секретара Високог савета судства 

 

 

Поставља се  Мила Стаменковић на положај помоћника секретара Високог савета 

судства, Сектор за статусна питања судија и судија поротника, на период од пет година, 

почев од 02.06.2020. године. 

        

 

      Седница завршена у 10,20 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            

                                      Драгомир Милојевић                          
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