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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-10/2019-01 

Датум 25.03.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 25. марта  2019. године 

 

 

Седница је почела у 9,00 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, Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну 

самоуправу и проф. др Ранко Кеча, изборни члан Високог савета судства из реда 

професора правног факултета. Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мирјана 

Павловић,  секретар Високог савета судства и Мила Стаменковић, начелник Одељења за 

статусна питања судија. 

  

           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 редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 19.03.2019. године; 

2. Одлучивање о предлогу Дисциплинске комисије за разрешење судије у предмету 

број: 116-04-00499/2018-05 од 01.02.2019. године; 

3. Одлучивање о упућивању судије на рад у међународну организацију; 

4. Разматрање захтева о спојивости судијске функције и других служби, послова и 

поступака; 

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

'''''''''''''''''''''''''''' 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 редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 19.03.2019. године; 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' '''' усвојио записник са Девете редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 19.03.2019. године. 

 

Констатује се да је у 9,25 часова  на седницу приступила Нела Кубуровић, 

министар правде. 

 

2. Одлучивање о предлогу Дисциплинске комисије за разрешење судије у предмету 

број: 116-04-00499/2018-05 од 01.02.2019. године; 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да се изузима од одлучивања по 

овој тачки дневног реда с обзиром да је у својству председника Врховног касационог суда 

подносилац дисциплинске пријаве против ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' 

''''''''''''''', на основу које је вођен дисциплински поступак против судије. 

 

Констатује се да је Драгомир Милојевић, председник Савета напустио седницу. 

 

 Бранислава Горавица, заменик председника Високог савета судства ставила је на 

гласање предлог да се усвоји захтев за изузеће и да се Драгомир Милојевић, председник 

Савета изузме из поступка одлучивања о предлогу Дисциплинске комисије број 116-04-

00499/2018-05 од 01.02.2019. године, за разрешење ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

''''''''''' '''' '''''''''''''''. 

 

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

 

О Д Л У К У 

 

УСВАЈА СЕ захтев за изузеће, па се ДРАГОМИР МИЛОЈЕВИЋ, председник 

Високог савета судства, ИЗУЗИМА из поступка одлучивања о предлогу Дисциплинске 

комисије број: 116-04-00499/2018-05 од 01.02.2019. године, за разрешење '''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''.  

 

Судија Бранислава Горавица је навела да је Дисциплинска комисија Високог савета 

судства доставила Високом савету судства Предлог за покретање поступка за разрешење 

''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''', број: 116-04-499/2018-05 од 
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01.02.2019. године, због извршеног тешког дисциплинског прекршаја из члана 90. став 2. 

Закона о судијама у вези члана 90. став 1. алинеја 18. Закона о судијама у вези тачке 4. 

став 1. алинеја 4.1. и 4.3. и тачке 7. став 1. алинеја 7.1. Етичког кодекса. Високи савет 

судства у складу са законом позвао је судију да се на седници усмено  изјасни о поднетом 

предлогу. Бранислава Горавица, заменик председника Високог савета судства, је истакла 

да уредно позвана судија на седницу није приступила. Навела је да увидом у повратницу 

здружену списима предмета је утврђено да је судија позив за данашњу седницу примила 

21.03.2019. године, те сматра да судија није имала довољно времена да се припреми за 

одбрану и предложила је да се одложи одлучивање по овој тачки дневног реда и закаже 

седница за нови термин и то за 16.04.2019. године са почетком у 12,00 часова. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку да се одлучивање по овој 

тачки дневног реда одложи за седницу која се заказује за 16.04.2019. године са 

почетком у 12,00 часова. 

Констатује се да је Драгомир Милојевић, председник Савета приступио на 

седницу. 

 

3. Одлучивање о упућивању судије на рад у међународну организацију; 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета изјавио  је да се изузима од одлучивања по 

овој тачки дневног реда с обзиром да је  у директном крвном сродству са  лицем о чијем се 

упућивању на рад у међународну организацију одлучује и поводом ове тачке дневног реда 

дао је реч судији Бранислави Горавици, заменику председника Високог савета судства. 

  

 Констатује се да је Драгомир Милојевић, председник Савета напустио седницу. 

 

 Бранислава Горавица, замедник председника Високог савета судства ставила је на 

гласање предлог да се усвоји захтев за изузеће и да се Драгомир Милојевић, председник 

Савета изузме из поступка  одлучивања о упућивању Соње Павловић, судије Првог 

основног суда у Београду на рад у Development Professionals Inc, на Пројекат владавине 

права Америчке агенције за међународни развој. 

 

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

 

               О Д Л У К У  

 

  УСВАЈА СЕ захтев за изузеће, па се ДРАГОМИР МИЛОЈЕВИЋ, председник 

Високог савета судства, ИЗУЗИМА из поступка одлучивања о упућивању Соње 

Павловић, судије Првог основног суда у Београду на рад у Development Professionals Inc, 

на Пројекат владавине права Америчке агенције за међународни развој. 

 

 Бранислава Горавица, заменик председника Високог савета судства истакла је да је 

Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) доставила Високом савету судства 14. 

марта 2019. године молбу за упућивање Соње Павловић, судије Првог основног суда у 

Београду, на рад у Development Professionals Inc, на Пројекат владавине права Америчке 

агенције за међународни развој, ради обављања стручних послова у вези са 

имплементацијом Пројекта, на период од 23. марта 2019. године до 7. јула 2021. године, уз 

ослобађање вршења судијске функције. Достављена је сагласност за упућивање од стране 
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председника Првог основног суда у Београду као и сагласност Соње Павловић, судије 

Првог основног суда у Београду. Бранислава Горавица, заменик председника Високог 

савета судства је навела да према документацији у списима предмета су испуњени услови 

за доношење одлуке по поднетој молби за упућивање судије на рад на наведени Пројекат. 

 

  

 Бранислава Горавица, замедник председника Високог савета судства ставила је на 

гласање предлог да се Соња Павловић, судија Првог основног суда у Београду упути на 

рад у Development Professionals Inc, на Пројекат владавине права Америчке агенције за 

међународни развој, ради обављања стручних послова у вези са имплементацијом 

Пројекта, на период од 23. марта 2019. године до 7. јула 2021. године, уз ослобађање од 

вршења од судијске функције. 

 

  

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

 

        Р Е Ш Е Њ Е 

         

 Соња Павловић, судија Првог основног суда у Београду упућује се на рад у 

Development Professionals Inc, на Пројекат владавине права Америчке агенције за 

међународни развој, ради обављања стручних послова у вези са имплементацијом 

Пројекта, на период од 23. марта 2019. године до 7. јула 2021. године.  

 

 За време упућивања, судија Соња Павловић се ослобађа вршења судијске функције. 

 

 Констатује се да је Драгомир Милојевић, председник Савета приступио на 

седницу. 

 

 

4. Разматрање захтева о спојивости судијске функције и других служби, послова 

и поступака; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да се Марко Менићанин, судија 

Прекршајног суда у Новом Саду, обратио Високом савету судства ради добијања 

мишљења о томе да ли је обављање судијске функције спојиво са функцијом делегата у 

рукометном спорту и навео да  за обављање функције делегата прима накнаду, након чега 

је дао реч судији известиоцу Славици Милошевић Газиводи. 

Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је истакла да као 

известилац у овом предмету, поред излагања председника Савета по овој тачки дневног 

реда додала би само да је  свим члановима Савета јасно шта судија сме да ради а у смислу 

одредбе члана 30 Закона о судијама, и истакла да судија не би требало да ради за накнаду. 

 Након добијене речи судија Матија Радојичић је навео да увек принципијелно гласа 

да се судијама дозволи  да учествују у спортским организацијама, јер сматра да је то пре 

свега част, а ако неко од присутних мисли да је лако ући у било који спортски форум, 

истиче с обзиром да је био на најважнијим функцијама у спортским савезима, да је то јако 
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тешко и да је потребно дугогдишње волонтирање и љубави пре свега. Навео је да сматра 

да је за судијску професију част да судије буду биране на таква места, и овде се ради о 

неким минималним накнадама, те да то не сматра да је то нешто посебно важно, а у 

конкретном случају и сам судија тражи да те накнаде буду уплаћене у хуманитарне сврхе.  

  

 

 

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је истакла да све 

поштује што је судија Матија Радојичић истакао, али гледајући строго  закон то није 

дозвољено. 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео закључак да се Марку Менићанину, 

судији Прекршајног суда у Новом Саду, упути допис да Савету достави изјаву 

о  одрицању  од накнаде-делегатске таксе, а сходно одредаби члана 30 став 1 

Закона о судијама, након чега ће Савет донети одлуку о поднетом захтеву. 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да се Љубица Петрић, судија и 

председник Основног суда у Шиду, обратила Високом савету судства ради одлучивања о 

спојивости судијске функције – председника суда са пословима члана Савета за 

безбедност скупштине Општине Шид, без наканаде.  Драгомир Милојевић, председник 

Савета је навео да је чланство у Савету за безбедност општине неспојиво са судијском 

функцијом иако се за то не прима накнада будући да се ради о чланству у јединици 

локалне самоуправе, а што је недозвољено одредбом члана 30. став 1 Закона о судијама. 

 

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

 

      О Д Л У К У  

 

 Чланство у Савету за безбедност скупштине Општине Шид је неспојиво са судијском 

функцијом. 

 

5.  Разно: 

 

- Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

 

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

О Д Л У К У    

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Маријани Мравик, судији Основног суда у 

Панчеву, у Сједињене Америчке Државе, у периоду од 4. до 15. априла 2019. године, ради 

учествовања у програму: „Отворени свет - Заштита узбуњивача”. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Ани Лукић Видојковић и Ивани 

Миловановић, судијама Основног суда у Нишу, у Стразбур, у периоду од 22. до 26. априла 

2019. године.  

 

 

 

 

 

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

 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Александри Лековић, Драгани Марчетић и 

Ивани Рамић, судијaма Вишег суда у Београду, у Стразбур, у периоду од 22. до 26. априла 

2019. године.  

 

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

 

 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Ивани Марковић Радојевић и Снежани 

Марјановић, судијама Првог основног суда у Београду, у Стразбур, у периоду од 22. до 26. 

априла 2019. године.  

 

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

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Биљани Лепотић, судији Основног суда у 

Новом Саду, у Стразбур, у периоду од 22. до 26. априла 2019. године.  

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  
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О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Небојши Ђуричићу, судији Другог основног 

суда у Београду, у Стразбур, у периоду од 22. до 26. априла 2019. године.  

 

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

 

 

 

 
 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Сањи Костић, судији Вишег суда у Нишу, у 

Стразбур, у периоду од 22. до 26. априла 2019. године.  

 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Бранислави Апостоловић, Зорани Делибашић 

и Јасминки Станојевић, судијама Врховног касационог суда, у Стразбур, у периоду од 22. 

до 26. априла 2019. године.  

 

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

 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Мишку Радивојевићу, судији Основног суда у 

Нишу, у Сједињене Америчке Државе, у периоду од 1. до 11. априла 2019. године, у 

оквиру обуке за судије предаваче на тему: „Проактивно суђење”. 

 

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

 

О Д Л У К У    
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 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Ани Стаменић, судији Вишег суда у Новом 

Саду, у Сједињене Америчке Државе, у периоду од 1. до 11. априла 2019. године, у оквиру 

обуке за судије предаваче на тему: „Проактивно суђење”. 

 

- Разматрање захева за повећање месечног фонда сати за приправност 

Прекршајног суда у Неготину; 

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

реч судији известиоцу, Славици Милошевић Газиводи. 

 

 

 

 

 Судија Славица Милошевић Газивода је навела да је председник Прекршајног суда 

у Неготину доставио Високом савету судства захтев за повећање месечног фонда сати 

за приправност суда. Истакла је да се ради о суду који је специфичан због свог 

положаја будућ да се налази на државној граници и има два одељења, која су јако 

удаљена од седишта суда и то: Кладово које је удаљено 60 километара и Мајданпек 

који је удаљен 85 километара. У таквим околностима јако је тешко организовати ту 

приправност, с обзиром на то да има и доста предмета где мора да се поступа по 

хитном поступку. Предложила је да се усвоји захтев и како је већ било оваквих захтева 

за сличне судове о којима је Савет одлучивао и предложила је да се повећа месечни 

фон сати за приправност са 576 на 2000 сати.  

 

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

месечни фонд сати за приправност Прекршајног суда у Неготину са 576 на 1500 сати. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео одлуку да се повећа месечни фонд 

сати за приправност Прекршајног суда у Неготину са 576 на 1500 сати. 

 

 

 

      Седница завршена у 09,50 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


