
 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-16/2017-01 

Датум: 10.мај 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

Одржане 10. маја 2017. године  

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

 

Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни чланови Савета из реда судија и 

Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну 

самоуправу. 

Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Савета и Мила Стаменковић, начелник Одељења за статусна питања судија. 

Седница Савета се тонски снима.  

       Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Једанаесету 

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 Десете редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 18. априла 2017. године;  

2. Доношење одлуке о образовању комисија Високог савета судства из реда судија 

– изборних чланова Савета, у складу са Правилником о критеријумима и 

мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на 

сталној судијског функцији у други или виши суд и о критеријумима за 

предлагање кандидата за председника суда и Правилником о критеријумима и 

мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за 

судију који се први пут бира; 

3. Доношење одлуке о образовању испитних комисија, у складу са Правилником о 

критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности 

кандидата за судију који се први пут бира; 

4. Доношење одлуке о образовању комисија за приговор, у складу са Правилником 

о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности 

кандидата за судију који се први пут бира; 
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5. Доношење одлуке о ванредном вредновању кандидата из реда судија који су 

поднели пријаву на оглас за избор судије за Врховни касациони суд, који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“, број 31/17 од 03. априла 2017. године; 

6. Доношење одлуке о ванредном вредновању кандидата из реда судија који су 

поднели пријаву на оглас за избор судије за Апелациони суд у Београду, 

Апелациони суд у Крагујевцу, Апелациони суд у Нишу и Апелациони суд у 

Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 31/17 од 03. 

априла 2017. године; 

7. Доношење одлуке о избору судије који је први пут биран на судијску функцију на 

период од три година на сталну судијску функцију;  

8. Доношење одлуке о приговору судије на одлуку Високог савета судства о 

престанку судијске функције, у предмету број: 119-05-247/2017-01 од 30. марта 

2017. године; 

9. Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање; 

10. Разно. 

 

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

''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да усвоје предложени дневни ред за Једанаесту редовну 

седницу Високог савета судства. 

 

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

 

1. Усвајање записника са Десете редовне седнице Високог савета судства која 

је одржана 18. априла 2017. године; 

  

Драгомир Милојевић, председник Савета, отвара дискусију поводом ове тачке 

дневног реда.   

Чланови Савета нису имали примедбе, те су ''''''''''''''''''''' усвојили записник 

са Десете редовне седнице Високог савета судства која је одржана 18. априла 2017. 

године.  

 

2. Доношење одлуке о образовању комисија Високог савета судства из реда 

судија – изборних чланова Савета, у складу са Правилником о критеријумима 

и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор 

судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима 

за предлагање кандидата за председника суда и Правилником о 

критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености  и 

достојности кандидата за судију који се први пут бира; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета, отвара дискусију поводом ове тачке 

дневног реда.  

Чланови савета су '''''''''''''''''''''' донели Одлуку о образовању једне комисије 

у саставу од три изборна члана Високог савета судства из реда судија, по огласу за 

избор судија за Врховни касациони суд, апелационе судове, Привредни апелациони 

суд, привредне судове и више судове, објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 

31/17 од 03. априла 2017. године, и то у следећем саставу: 

 

- Бранислава Горавица, председник Комисије, 

- Саво Ђурђић, члан Комисије и 

- Александар Пантић, члан Комисије. 
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3. Доношење одлуке о образовању испитних комисија, у складу са Правилником 

о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности кандидата за судију који се први пут бира; 

 

Чланови савета након краће дискусије ''''''''''''''''''' су донели Одлуку о 

образовању испитних комисија у складу са Правилником о критеријумима и 

мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију 

који се први пут бира по објављеном огласу за избор судија у „Службеном гласнику 

РС“ број 31/17 од 03. априла 2017. године и то : 

 

Испитна комисија за спровођење испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира за Врховни касациони суд, 

у саставу: 

- Бранислава Горавица, изборни члан Високог савета судства из 

реда судија; 

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

- Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суда. 

 

Испитна комисија за спровођење испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира за апелационе судове, у 

саставу: 

- Александар Пантић, изборни чан Високог савета судства из реда 

судија; 

- Саво Ђурђић, изборни члан Високог Савета судства из реда судија; 

- Драгана Миросављевић, судија Апелационог суда у Београду. 

 

Испитна комисија за спровођење испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира за Привредни апелациони 

суд, у саставу: 

- Бранислава Горавица, изборни члан Високог савета судства из 

реда судија; 

- Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија; 

- Јелена Вилдовић Живковић, судија Привредног апелационог суда. 

 

4. Доношење одлуке о образовању комисија за приговор, у складу са 

Правилником о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира; 

 

Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео одлуку о образовању Комисије за 

приговор кандидата у поступку спровођења испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира за Врховни касациони суд, 

апелационе судове, Привредни апелациони суд, привредне судове и више судове, у 

следећем саставу: 

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

председник Комисије; 

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

члан Комисије; 

- Славица Милошевић Газивода, изборни члан Високог савета 

судства из реда судија, члан Комисије. 
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5. Доношење одлуке о ванредном вредновању кандидата из реда судија који су 

поднели пријаву на оглас за избор судије за Врховни касациони суд, који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“ број 31/17 од 03. априла 2017. године; 

 

            Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео одлуку о ванредном вредновању 

кандидата из реда судија који су поднели пријаву на оглас за избор судије за 

Врховни касациони суд, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 31/17 од 

03. априла 2017. године, према листи кандидата која представља саставни део овог 

записника и то за период почев од 01.07.2015. године па до 01.04.2017. године. 

 

6. Доношење одлуке о ванредном вредноању кандидата из реда судија коју су 

поднели пријаву на оглас за избор судија за Апелациони суд у Београду, 

Апелациони суд у Крагујевцу, Апелациони суд у Нишу и Апелациони суд у 

Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 31/17 од 03. 

априла 2017. године; 

 

Председник Савета је предложио да се донесе одлука о ванредном вредновању 

кандидата из реда судија коју су поднели пријаву на оглас за избор судија за Привредни 

апелациони суд, Привредни суд у Београду, Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд 

у Лесковцу, Привредни суд у Крагујевцу, Виши суд у Београду, Виши суд у Крагујевцу, 

Виши суд у Крушевцу, Виши суд у Лесковцу, Виши суд у Нишу, Виши суд у Новом 

Саду, Виши суд у Прокупљу, Виши суд у Зајечару, Виши суд у Зрењанину и Виши суд у 

Пироту.  

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку о ванредном вредновању 

кандидата из реда судија који су поднели пријаву на оглас за избор судија за 

Апелациони суд у Београду, Апелациони суд у Крагујевцу, Апелациони суд у Нишу, 

Апелациони суд у Новом Саду, Привредни апелациони суд, Привредни суд у 

Београду, Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Лесковцу, Привредни суд 

у Крагујевцу, Виши суд у Београду, Виши суд у Крагујевцу, Виши суд у Крушевцу, 

Виши суд у Лесковцу, Виши суд у Нишу, Виши суд у Новом Саду, Виши суд у 

Прокупљу, Виши суд у Зајечару, Виши суд у Зрењанину и Виши суд у Пироту, који 

је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 31/17 од 03. априла 2017. године, према 

листи кандидата која представља саставни део овог записника и то за период почев 

од 01.јула 2015. године до 01.априла 2017. године. 

 

7. Доношење одлуке о избору судије који је први пут бира на судијску функцију 

на период од три године на сталну судијску функцију; 

 

Председник Драгомир Милојевић дао је реч известиоцу, судији Бранислави 

Горавици, председнику Комисије за вредновање рада судија и председника судова. 

Бранислава Горавица, упознала је чланове Савета да је судија Арбен Јусуфи, 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. маја 2014. године, изабран први 

пут на судијску функцију у Прекршајни суд у Прешеву, а да је на функцију ступио 23. 

маја 2014. године. Истиче да је вреднован од стране Комисије Прекршајног апелационог 

суда за спровођење поступка за вредновање и утврђивање оцене рада за период од 

почетка примене Правилника 01.јула 2015. године, и то за другу годину рада до 23.маја 

2016. године и за трећу годину рада за период од 24.маја 2016. године до 24.марта 2017. 

године, а све према Одлуци Високог савета судства. Одлуком Комисије Прекршајног 

апелационог суда добио је оцену „изузетно успешно обавља судијску функцију“.  



 

5 

 

Што се тиче периода пре примене Правилника, за прву половину 2015. године и 

другу половину 2014. године у којој је он био судија, прибављени су статистички 

извештаји, а које не може да вреднује Комисија, већ Савет узима у обзир и цени 

успешност рада. На основу извештаја о раду за период од 01.јула 2014. године до  

31.децембра 2014. године, судија Арбен Јусуфи је укупно имао у раду 401 предмет од 

чега је решио 391 предмет, имао је само једну обуставу и није имао застарелости 

прекршајног поступка. Поред тог, поступао је у предметима правне помоћи и решио свих 

15 предмета колико је и имао. Што се тиче извештаја за период од јануара до јула 2015. 

године, судија Арбен Јусуфи је имао укупно у раду 417 предмета од тога је решио 384, 

укупно је било само 15 обустава поступка, а није било застарелости поступка. У погледу 

правне помоћи решио је свих 24 предмета колико је имао у раду.  

На основу изнетих статистичких података, судија Бранислава Горавица, 

предложила је да се судија Арбен Јусуфи изабере на сталну судијску функцију за 

Прекршајни суд у Прешеву. 

 Високи савет судства ''''''''''''''''''' је донео одлуку да се Арбен Јусуфи, судија 

Прекршајног суда у Прешеву, бира на сталну судијску функцију Прекршајног суда 

у Прешеву почев од 24. маја 2017. године. 

 

8. Доношење одлуке о приговору судије на одлуку Високог савета судства о 

престанку судијске функције,  у предмету број: 119-05-247/2017-01 од 30. 

марта 2017. године ; 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства упознао је присутне да 

је Бранислав Блажић, судија Вишег суда у Београду, поднео приговор на одлуку Високог 

савета судства број 119-05-247/2017-01 од 30.марта 2017. године, којом му престаје 

судијска функција, разрешењем, због кривичног дела за које је осуђен на казну затвора 

од једне године и предложио је да се приговор одбије као неоснован. Како није било 

других предлога, председник Савета ставио је на гласање предлог да се приговор одбије.  

Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео одлуку којом се одбија приговор 

Бранислава Блажића, судије Вишег суда у Београду и потврђује одлука Високог 

савета судства о престанку судијске функције број: 119-05-247/2017-01 од 30. марта 

2017. године. 

 

9. Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање; 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку о упућивању судије на 

студијско путовање и то: 

  

- Јелена Ивановић, судија и председник Управног суда упућује се у Хаг у 

периоду од 14 – 16. маја 2017. године, поводом предстојеће Генералне 

скупштине Удружења АСА – Europe и семинара на тему „Боља 

регулатива; све трошкове сноси организатор скупа. 

 

10.  Разно; 

 

- Доношење одлуке о обустави поступка ванредног вредновања рада за судију 

Основног суда у Брусу, Светлане Радојковић; 

 

Председник Високог савета судства упознао је присутне да је Високи савет 

судства на седници одржаној 30. марта 2017. године донео одлуку о ванрадном 
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вредновању рада Светлане Радојковић, судије Основног суда у Брусу, а на њен захтев с 

обзиром да је поднела пријаву на Оглас за избор на јавнотужилачку функцију. Како је 

обавестила Савет, судија је одустала од наведеног конкурса, те предлаже да Савет стави 

ван снаге своју одлуку о ванредном вредновању њеног рада. 

Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да се обустави поступак 

ванредног вредновања рада за судију Основног суда у Брусу, Светлане Радојковић. 

 

- Доношење одлуке о спојивости судијске функције са обављањем послова 

председника Изборне комисије ФК „Црвена звезда“; 

 

Матија Радојичић, члан Савета пре одлучивања о наведеној тачки дневног реда, 

усмено на записник изјавио да се изузима од одлучивања по наведеној тачки у смислу 

одредбе члана 14. став 2. Пословника о раду Високог савета судства. 

Драгомир Милојевић, председник Савета је упознао присутне чланове Савета да 

је ФК Црвена звезда преко председника Клуба, поднео Савету молбу за давање мишљења 

о томе да ли је функција председника Изборне комисије ФК „Црвена звезда“ неспојива 

са судијском функцијом. 

Након краће дискусије, Високи савет судства ''''''''''''''''''''' је донео одлуку да 

обављање послова председника Изборне комисије ФК „Црвена звезда“ није 

неспојиво са судијском функцијом. 

 

- Доношење одлуке о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

 

Драгомир Милојевић, наводи да је судија поротник Привредног суда у Краљеву, 

Милена Благојевић, поднела захтев за престанак функције судије поротника. 

Високи савет судства '''''''''''''''''''' је донео одлуку да Милени Благојевић, 

судији поротнику Привредног суда у Краљеву, престаје функција судије поротника 

на лични захтев, даном доношења одлуке.  

 

 

 

Седница је завршена у 10,30 часова 

 

           Записник саставила 

 

              Мајда Кршикапа 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Драгомир Милојевић 


