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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
Број: 06-00-40/2018-01 

Датум: 25.12.2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

                           ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ОСМЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 25. децембра  2018. године 

 

 

Седница је почела у 9,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Александар Пантић, 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 

професор 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 Двадесет осму 

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

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

 

1. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Прекршајном суду у Прешеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

56/18 од 18.07.2018. године; 

2. Доношење одлуке о образовању Радне групе за  израду  Правилника о изменама и 

допунама  Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада 

судијских помоћника;  
3. 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 Двадесет осму  редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

1. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Прекршајном суду у Прешеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

56/18 од 18.07.2018. године; 

 

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

члану Комисије Високог савета судства, судији Матији Радојичићу. 

 

 Судија Матија Радојичић је навео да је по овом огласу поступала Комисија Високог 

савета судства у саставу: Иван Јовичић, председник Комисије, Матија Радојичић и 

Славица Милошевић Газивода, чланови Комисије. Оглас за избор судија у Прекршајном 

суду у Прешеву оглашен за једно судијско место. Пријаве на оглас је поднело шест 

кандидата из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица, док пријава на оглас из 

реда судија није било. У поступку преиспитивања уредности поднетих пријава, једна 

пријава је одбачена као неблаговремена, док један кандидат који се пријавио за полагање 

испита, како би поправио оцену коју је добио на претходном испиту, није приступио 

полагању писаног теста и задатка. Истакао је да је Комисија имала сложен задатак, а 

имајући у виду све околности да изабере најбољег кандидата. Након већања Комисије и 

оцењивања свих фактора који су били важни за одлуку о предлогу кандидата за избор за 

судију, Комисија је донела једногласан предлог да се за судију предложи кандидат 

Радомир Јукић, адвоката из Ниша са пребивалиштем у Прокупљу. Радомир Јукић је рођен 

26. јула 1977. године у Прокупљу. Основне студије завршио је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 3. октобра 2005. године. Правосудни испит је положио 26. 

фебруара 2010. године. Након завршеног факултета радио је као адвокатски приправник у 

адвокатској канцеларији а након положеног правосудног испита од 17. марта 2010. године 

до данас, ради као адвокат, уписан у Именик адвоката Адвокатске коморе Ниш, са 

седиштем у Прокупљу. Од Адвокатске коморе Ниш,  кандидат Радомир Јукић је добио 

позитивно мишљење. На тесту је добио оцену пет и петицу на задатку што коначну оцену 

са испита чини оцена пет. Комисија једногласно предлаже да се Радомир Јукић, адвокат, 

предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за судију Прекршајног суда у 

Прешеву. 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је поводом ове тачке 

дневног реда отворио дискусију. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета предложио је за избор кандидата Ислами 

Фисника, корисника почетне обуке на Правосудној академији. 

 

 

 

 

 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета ставо је на гласање предлог да се 

Радомир Јукић, адвокат предложи Народној скупштини Републике Србије за избор за 

судију Прекршајног суда у Прешеву. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''' ''''''''''''' предложио је Радомира Јукића, 

адвоката, Народној скупшини Републике Србије за избор за судију 

Прекршајног суда у Прешеву. 

( ЗА: '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''' ''' ''''' '''''''''' '''''''''' 

(ПРОТИВ: ''''''''''''''''' '''''''''''''''''' 

  

2. Доношење одлуке о образовању Радне групе за  израду  Правилника о изменама и 

допунама  Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање 

рада судијских помоћника;  

 

Констатује се да је судија Саво Ђурђић у 9,30 часова приступио седници. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је на седници одржаној 

29.03.2016. године Високи савет судства донео Правилник о критеријумима, мерилима и 

поступку за оцењивање рада судијских помоћника, који је објављен у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 32/16. Уставни суд је одлуком број ИУз-258/2016 утврдио  да одредба 

члана 63. став 1. у делу који гласи: "и објављени стручни и научни радови" Закона о 

уређењу судова ("Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - др. закон, 

78/11 - др. закон, 101/11, 101/13, 40/15 - др. закон, 106/15, 13/16 и 108/16), није у 

сагласности са Уставом. Навео је да како је наведена одредба садржана и у Правилнику о 

критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање рада судијских помоћника то је 

неопходно да се донесе одлука о образовању Радне групе за израду Правилника о 

изменама и допунама Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање 

рада судијских помоћника. Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је 

неопходно да се  пре доношења одлуке о образовању Радне групе, упуте дописи 

Удружењу судијских и тужилачких помоћника и Министарству правде, како би 

предложили своје представнике а ради образовања Радне групе за израду Правилника о 

изменама и допунама Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање 

рада судијских помоћника. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео закључак да се писаним путем 

затражи од  Удружења судијских и тужилачких помоћника и Минстарства 

правде, да предложе своје представнике а ради образовања Радне групе за 
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израду Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање 

рада судијских помоћника. 

 

 

- Разно: 

 

- Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Ивана Милошевић, судија 

Оснвног суда у Алексинцу поднела Високом савету судства захтев за престанак судијске 

функције са даном 15.01.2019. године. 

 

 

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

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Ивани Милошевић, судији Основног суда у Алексинцу, престаје судијска функција 

15. јануара 2019. године, на лични захтев. 

 

 

- Одлучивањe о престанку функције судије поротника на лични захтев 

 

Драгомир Милојевић, предедник Савета је навео да је Љубица Миловановић, 

судија поротник Вишег суда у Нишу, поднела захтев за престанак функције судије 

поротника. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                             о престанку функције судије поротника 

 

 

Љубици Миловановић, судији поротнику Вишег суда у Нишу, престаје функција 

судије поротника на лични захтев, даном доношења одлуке. 

 

 

- Разматрање захтева за упућивање на студијско путовање 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је  председник Апелационог 

суда у Београду обавестио Високи савет судства да је Гордана Комненић, судија 

Апелационог суда у Београду, од стране Правосудне академије, одређена да учествује на 
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обуци на тему улоге правосуђа и владавине права, која ће бити одржана у Бриселу, у 

периоду од 29. до 30. јануара 2019. године. 

 

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

 

О Д Л У К У    

 

- ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Гордани Комненић, судији Апелационог суда 

у Београду, у Брисел, у периоду од 29. до 30. јануара 2019. године, ради учешћа на 

обуци на тему улоге правосуђа и владавине права. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да се председник Првог основног 

суда у Београду обратила молбом Високом савету судства за одобрење студијског 

путовања Живку Јевђенијевићу, судији Првог основног суда у Београду, у Будимпешту, у 

периоду од 21. до 25. јануара 2019. године, ради учешћа на обуци у организацији ЦЕПОЛ-

а, на тему високо-технолошког криминала. У прилогу дописа је достављено позивно 

писмо, као и програм рада. Све трошкове у вези са путовањем сноси организатор.  

 

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

 

                                            О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Живку Јевђенијевићу, судији Првог основног 

суда у Београду, у Будимпешту, у периоду од 21. до 25. јануара 2019. године, ради учешћа 

на обуци у организацији ЦЕПОЛ-а, на тему високо-технолошког криминала. 

 

 Након добијене речи Петар Петровић је истакао да је по огласу за избор судија од 

фебруара месеца 2018. године,  изабран велики број судија из реда судијских помоћника, 

те да су судови остали у већем броју без судијских помоћника, то је потребно да се на 

неки начин попуне та упражњена места, како се не би угрозила ефикасност у поступању 

судова. 

  

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео закључак да се упути допис 

Министарству правде, којим ће се Министарство правде обавестити о броју 

изабраних  судија из реда судијских помоћника, као и о броју предложених 

кандидата  из реда судијских помоћника Народној скуштини Републике 

Србије за избор, а по огласу за избор судија од 23.02.2018. године, ради 

евиденције и предузимања радњи из њихове надлежности за попуњавање 

упражњених  места судијских помоћника у судовима у циљу неометаног и 

ажурног поступања судова . 

      Седница завршена у 10,20 часова 

               Записник саставила: 
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                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


