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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-28/2020-01 

Датум: 06.10.2020. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

                                        ЗАПИСНИК СА ЧЕТРНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 6. октобра 2020. године 

 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

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

реда судија. Поред чланова Савета, седници су  присуствовале Мирјана Павловић, секретар 

Високог савета судства и Мила Стаменковић, помоћник секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

  

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Четрнаесту 

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

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Разматрање броја упражњених места у судовима  у Републици Србији  и потребе за 

оглашавањем избора судија;  

2. Разно. 

 

 

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

једногласно донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Четрнаесту  редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Високи савет судства прешао је на рад седнице по усвојеном дневном реду. 
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1. Разматрање броја упражњених места у судовима  у Републици Србији  и потребе за 

оглашавањем избора судија;  

 

 

- Разматрање броја упражњених места у прекршајним  судовима у Републици 

Србији и потребе за оглашавањем избора судија; 

 

 

Високи савет судства је разматрао број упражењних места према Одлуци о броју судија 

у судовима, обим посла и потребу за оглашавањем избора судијау следећим судовима: у 

Прекршајном суду у Бачкој Паланци, Прекршајном суду у Београду,  Прекршајном суду у 

Зајечару, Прекршајном суду у Краљеву и Прекршајном суду у Панчеву, након чега је  

 

- Високи савет судства једногласно донео одлуку о оглашавању избора судија за: 

 

 Назив суда суда Број судија 

1.  Прекршајни суд у Бачкој Паланци 1 

2.  Прекршајни суд у Београду 2 

3.  Прекршајни суд у Зајечару 2 

4.  Прекршајни суд у Краљеву 1 

5.  Прекршајни суд у Панчеву 1 

 

 

- Разматрање броја упражњених места у основним судовима у Републици Србији 

и потребе за оглашавањем избора судија; 

 

Високи савет судства је разматрао број упражњених места према Одлуци о броју судија 

у судовима, обим посла и потребу за оглашавањем избора судија у следећим судовима: у 

Основном суду у Јагодини, Основном суду у Ваљеву, Основом суду у Сурдулици, 

Основном суду у Лозници, Основном суду у Сенти, Основном суду у Новом Саду,   

Основном суду у Мајданпеку, Основном суду у Врбасу, Основном суду у Прокупљу,  

Основном суду у Младеновцу и Основном суду у Вршцу, након чега је  

 

- Високи савет судства једногласно донео одлуку о оглашавању избора судије за: 

 

 

 Назив суда суда Број судија 

1.  Основни суд у Лозници 1 

2.  Основни суд у Мајданпеку 1 

3.  Основни суд у Новом Саду 4 

4.  Основни суд у Сенти 1 

5.  Основни суд у Сурдулици 2 
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- Разматрање броја упражњених места у вишим судовима у Републици Србији и 

потребе за оглашавањем избора судија; 

 

Високи савет судства је разматрао број упражњених места према Одлуци о бороју 

судија у судовима, обим посла и потребу за оглашавањем избора судија у следећим 

судовима: у Вишем суду у Краљеву, Вишем суду у Пожаревцу, Вишем суду у Ужицу, 

Вишем суду у Шапцу, Вишем суду у Панчеву и Вишем суд у Неготину, након чега је 

 

- Високи савет судства једногласно донео одлуку о оглашавању избора судије за: 

 

 
 Назив суда суда Број судија 

1.  Виши суд у Панчеву 1 

2.  Виши суд у Шапцу 1 

 

 

- Разматрање броја упражњених места у привредним судовима у Републици 

Србији и потребе за оглашавањем избора судија; 

 

Високи савет судства је разматрао број упражњених места према Одлуци о бороју 

судија у судовима, обим посла и потребу за оглашавањем избора судија у следећим 

судовима: у Привредном суду у Ужицу, Привредном суду у Зајечару, Привредном суд у 

Суботици и Привредном суду у Београду,  након чега је 

 

- Високи савет судства једногласно донео одлуку о оглашавању избора судије за: 

 

                                      

 Назив суда суда Број судија 

1.  Привредни суд у Београду 1 

2.  Привредни суд у Зајечару 1 

3.  Привредни суд у Суботици 1 

4.  Привредни суд у Ужицу 1 

 

2. Разно: 

 

- Високи савет судства једногласно је олучио да се за наредну седницу припреми 

материјал по расписаним огласима за избор судија који су завршени. 

 

Седница завршена у 10,30 часова 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић              ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

            Драгомир Милојевић 
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