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Република Србија
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Број: 06-00-11/2019-01
Датум 02.04.2019. године
Београд
ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
одржане 2.априла 2019. године
Седница је почела у 9,00 часова.
Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета
судства, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија Радојичић и Славица Милошевић
Газивода, изборни чланови Високог савета судства из реда судија, Нела Кубуровић,
министар правде 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, начелник Одељења за статусна
питања судија.
Седница Савета се тонски снима.
Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је предложио да се измени
дневни ред тако што ће се изостави тачка 2. дневног реда : “ Одлучивање по приговору
судије на одлуку Високог савета судства о престанку судијске функције број: 119-051351/2019-01 од 19.02.2019. године“. Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да
за одлучивање по наведеној тачки дневног реда треба издвојити више времена, а да то
тренутно није могуће због објективних околности, с обзиром да има заказан неодложан
састанак, те да ће о овој тачки дневног реда бити одлучено на наредној седници.
Чланови Високог савета судства једногласно су се сагласили да се измени дневни
ред седнице, тако шт ће се изоставити тачка 2. дневног реда: „Одлучивање по приговору
судије на одлуку Високог савета судства о престанку судијске функције број: 119-051351/2019-01 од 19.02.2019. године“.
Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Једанаесту
редовну седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи
измењен:
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ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са Десете редовне седнице Високог савета судства која је
одржана 25.03.2019. године;
2. Разматрање захтева о спојивости судијске функције и других служби, послова и
поступака;
3. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев;
4. Одлучивање о престанку судијске функције због навршења радног века;
5. Одлучивање о престанку функције судије поротника на лични захтев;
6. Разно.
Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на предложен дневни ред те су
'''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји предложени дневни ред за Једанаесту редовну
седницу сталног састава Високог савета судства.
Високи савет судства прешао је на рад седнице по усвојеном дневном реду.
1. Усвајање записника са Десете редовне седнице Високог савета судства која је
одржана 25.03.2019. године;
2.
- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' '''' усвојио записник са Десете редовне
седнице Високог савета судства која је одржана 25.03.2019. године.
2. Разматрање захтева о спојивости судијске функције и других служби, послова и
поступака;
- Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да се Тамара Радовић, судија и
председник Основног суда у Новом Саду, обратила Високом савету судства електронским
путем дана 27.03.2019. године, са захтевом за доношење одлуке о спојивости чланстава без
накнаде у Управном одбору Тениског Савеза Војводине са судијском функциом.
-

Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео
ОДЛУКУ

Чланство у Управном одбору Тениског Савеза Војводине није неспојиво са судијском
функцијом.
-Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је захтев Марка Менићанина,
судије Прекршајног суда у Новом Саду, којим је тражио да се донесе одлука о томе да ли је
обављање судијске функције спојиво са функцијом делегата у рукометном спорту уз
примање накнаде (делегатске таксе), разматран на претходној седници и да је судији
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поводом тога упућен допис да Савету достави изјаву о одрицању новчане накнаде
(делегатске таксе) за обављање функције делегата на рукометним утакмицама. Судија је
поступио по допису и доставио изјаву којом се одриче новчане накнаде (делегатске таксе)
за обављање функције делегата на рукометним утакмицама.
-

Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео
ОДЛУКУ

Функција делегата у рукометном спорту није неспојива са судијском функцијом.
3. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев;
Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Радмила Бореновић Кангрга,
судија Прекршајног суда у Суботици, поднела захтев за престанак судијске функције са 20.
мајем 2019. године
-

Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео
ОДЛУКУ
о престанку судијске функције

Радмили Бореновић Кангрги, судији Прекршајног суда у Суботици, престаје
судијска функција 20. маја 2019. године, на лични захтев.
4. Одлучивање о престанку судијске функције због навршења радног века;

-

Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео
ОДЛУКУ
о престанку судијске функције

Веселинки Милошевић, судији Апелационог суда у Београду, престаје судијска
функција 5. маја 2019. године, због навршења радног века.
-

Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео
ОДЛУКУ
о престанку судијске функције
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Милени Јовановић, судији Вишег суда у Нишу, престаје судијска функција 6. маја
2019. године, због навршења радног века.

-

Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео
ОДЛУКУ
о престанку судијске функције

Бранислави Тодоров, судији Прекршајног суда у Панчеву, престаје судијска
функција 6. маја 2019. године, због навршења радног века.
-

Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' донео
ОДЛУКУ
о престанку судијске функције

Предрагу Јевтићу, судији Основног суда у Ваљеву, престаје судијска функција 8.
маја 2019. године, због навршења радног века.
-

Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео
ОДЛУКУ
о престанку судијске функције

Радомиру Вујовићу, судији Основног суда у Крушевцу, престаје судијска функција
11. маја 2019. године, због навршења радног века.

-

Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео
ОДЛУКУ
о престанку судијске функције

Есаду Вељовићу, судији Апелационог суда у Крагујевцу, престаје судијска
функција 18. маја 2019. године, због навршења радног века.
-

Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео
ОДЛУКУ
о престанку судијске функције
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Невенки Гавриловић, судији Основног суда у Аранђеловцу, престаје судијска
функција 23. маја 2019. године, због навршења радног века.

-

Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео
ОДЛУКУ
о престанку судијске функције

Љиљани Никитовић, судији Прекршајног апелационог суда, престаје судијска
функција 27. маја 2019. године, због навршења радног века.

-

Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео
ОДЛУКУ
о престанку судијске функције

Вери Крстин, судији Апелационог суда у Новом Саду, престаје судијска функција
25. маја 2019. године, због навршења радног века.
-

Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео
ОДЛУКУ
о престанку судијске функције

Зорици Станишић, судији Прекршајног суда у Аранђеловцу, престаје судијска
функција 29. маја 2019. године, због навршења радног века.
5. Одлучивање о престанку функције судије поротника на лични захтев;
Драгомир Милојевић, председник Савета упознао је присутне да је Миодраг Стерђевић,
судија поротник Вишег суда у Београду, поднео захтев за престанак функције судије
поротника.
-

Високи савет судства '''''''''''''''''''''' '''' донео
ОДЛУКУ
о престанку функције судије поротника
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Миодрагу Стерђевићу, судији поротнику Вишег суда у Београду, престаје функција
судије поротника на лични захтев, даном доношења одлуке.

6. Разно:
-

Доношење одлуке о ванредном вредновању рада судије;

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''', ''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' поднела захтев 22.03.2019. године да Савет доносе одлуку о
ванредном вредновању њеног рада с обзиром да је поднела пријаву на оглас за избор судије
Управног суда, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“ број 103/18 од 26.12.2018.
године, такође је поднела и захтев за ванредно вредновање њеног рада због подношења
пријаве на оглас за избор председника за Прекршајни суд у Београду који је објављен у
(„Службеном гласнику РС“) број 18/2019 од 15.03.2019. године, и поводом ове тачке
дневног реда дао је реч судији известиоцу Александру Пантићу
Судија Александар Пантић је навео да је последњи пут донета одлука о ванредном
вредновању рада ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''', по
претходном огласу у октобру 2018. године и да њен рад од надлежне Комисије није
вреднован, односно она је неоцењена с обзиром на то да судија у периоду за који је требало
вредновати њен рад за последње три године, није била задужена предметима и само је
радила десет дана у том периоду за који је требало вредновати рад. Истакао је да је судија
поднела два захтева за ванредно вредновање рада. Један захтев је достављен свим
члановима Савета уз материјал, којим се захтева вредновање поводом огласа за избор судија
Управног суда који је објављен у Службеном гласнику 26.12.2018 године, а дан пре
одржавања седнице стигао је други захтев за ванредно вредновање за оглас за избор
председника Прекршајног суда у Београду, који је објављен у Службеном гласнику
15.03.2019. године. Комисија за вредновање рада судија и председника судова Високог
савета судства прибавила је два извештаја од председника Прекршајног суда у Београду,
који се односе на рад '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' По достављеним извештајима, ''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''', према Годишњем распореду послова
Прекршајног суда у Београду за 2018. годину распоређена је на рад у том суду, али је у
првој половини 2018. године, подносила више приговора због Годишњег распореда
послова, због чега исти није ступио на снагу све до 28. јуна 2018. године, те из тих разлога
судији нису додељивани предмети у рад. Након ступања на правну снагу Годишњег
распореда послова Прекршајног суда у Београду за 2018. годину а на основу предлога и
сугестије судије ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' истој није вршена расподела предмета до повратка
судије са годишњег одмора. У јулу месецу 2018. године судија ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' је
користила годишњи одмор из 2017. године, односно исти је започет у јуну месецу, и из
наведених разлога и усменог договора са председником суда именованој судији није вршена
расподела предмета у том месецу. У месецу августу такође судији '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' није
вршена расподела предмета из разлога што је Одлуком председника суда одређено да се у
месецу августу, због годишњих одмора ниједном судији који поступа у суду не додељују
предмети у рад. Потом је судија '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' користила први део годишњег одмора
за 2018. годину у временском периоду од 13.08.2018. године до 07.09. 2018. године, те су јој
предмети додељени у рад тек од новембра месеца 2018. године и у раду јој додељена укупно
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2.503 предмета. Судија Александар Пантић је нагласио да је судија заправо задужена
предметима у новембру месецу 2018. године.
Драгомир Милојевић, преседник Савета је истакао да ванредно вредновање рада
судије ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' по огласу за избор судија Управног суда који је објављен у
Службеном гласнику 26.12.2018. године, а према утврђеним чињеницама, требало би
вредновати само за месец дана будући да је судија задужена предметима у новембру 2018.
године, а у децембру 2018. године је објављен оглас за који треба извршити вредновање
рада.
Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се одбије
захтев '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''', за ванредно вредновање
њеног рада по огласу за избор судија Управног суда објављеног у („Службеном гласнику
РС“) број 103/2018 од 26.12.2018. године, као неоснован.
-

Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' одбио захтев ''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''
'''''''''''''''''''''' '''''''' '' '''''''''''''''', за ванредно вредновање њеног рада по огласу
за избор судија Управног суда, објављеног у („Службеном гласнику РС“) број
103/2018 од 26.12.2018. године, као неоснован.

Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се донесе
одлука о ванредном вредновању рада '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''
'''''''''''''''''''''' по огласу за избор председника Прекршајног суда у Београду, објављеног у
(„Службеном гласнику РС“) број 18/2019 од 15.03.2019. године.
-

Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о ванредном вредновању рада
''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''' ''' '''''''''''''''' по огласу за избор
председника Прекршајног суда у Београду, објављеног у „Службеном гласнику
РС“) број 18/2019 од 15.03.2019. године.

-

Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање:

-

Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео
ОДЛУКУ

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Бојани Пауновић, судији Апелационог суда у
Београду, у Загреб, 30. априла 2019. године, ради учешћа на Међународној конференцији о
дигиталним доказима и дигиталној форензици, у организацији Data Focus.
-

Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' донео
ОДЛУКУ

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Оливери Ђурић, судији Вишег суда у Београду,
у Стразбур, у периоду од 24. до 25. априла 2019. године, ради учешћа на конференцији на
тему: „Одговори на пренатрпаност затвора”.
Седница завршена у 09,35 часова
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Записник саставила:
Мила Стаменковић
ПРЕДСЕДНИК
ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
Драгомир Милојевић

