
 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-6/2017-01 

Датум: 14. фебруар 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 14. фебруара 2017. године 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Мирољуб Томић, Саво Ђурђић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни чланови 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 Мајда Кршикапа, 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 Трећу редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи Дневни 

ред,  

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање Записника са Прве телефонске седнице Високог савета судства која је 

одржана 25. јануара 2017. године и Записника са Друге редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 31. јануара 2017. године;  

2. Доношење одлуке о упућивању Бранислава Босиљковића, судије Апелационог 

суда у Београду у Врховни касациони суд; 

3. Образовање комисија за вредновање рада судија и председника судова; 

4. Утврђивање јединствене базе питања за писани тест – питања на коме се 

оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира; 

5. Доношење одлуке о спојивости вршења судијске функције са обављањем других 

послова и функција;  

6. Одлучивање о захтевима судија за премештај у други суд; 

7. Доношење одлуке о престанку судијске фунцкије због навршења радног века; 

8. Доношење одлуке о престанку судијске функције због трајног губитка радне 

способности за обављање судијске функције;  

9. Разно. 



 

 

 

 

Чланови Савета нису имали примедбе те су ''''''''''''''''''''''''''''' усвојили предложени 

Дневни ред за Трећу редовну седницу Високог савета судства. 

 

1. Усвајање Записника са Прве телефонске седнице Високог савета судства 

која је одржана 25. јануара 2017. године и Записника са Друге редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 31. јануара 2017. године;  

 

             Нела Кубуровић, министар правде се не изјашњава о Записнику са Прве 

телефонске седнице Високог савета судства која је одржана 25. јануара 2017. године. 

           Записник са Прве телефонске седнице Високог савета судства која је 

одржана 25. јануара 2017. године, усвојен је  '''''''''''''''''''''.  

           Записник са Друге редовне седнице Високог савета судства која је одржана 

31. јануара 2017. године, усвојен је '''''''''''''''''''''. 
 

2. Доношење одлуке о упућивању Бранислава Босиљковића, судије Апелационог 

суда у Београду у Врховни касациони суд; 

 

      Председник Врховног касационог суда упутио је 25. јануара 2017. године 

Високом савету судства предлог за упућивање Бранислава Босиљковића, судије 

Апелационог суда у Београду, у Врховни касациони суд. Одлуком о броју судија у 

судовима, Врховни касациони суд има председника и 40 судија.  

Судијску функцију у Врховном касационом суду тренутно обавља 38 судија, с 

тим што две судије овог суда обављају функцију председника Апелационог суда у 

Нишу и председника Апелационог суда у Новом Саду. Један судија је преминуо 

почетком 2017. године, а три судије у истој години навршавају радни век.   

Будући да се тренутно у Врховном касационом суду огласом не може попунити 

број судија до броја одређеног Одлуком о броју судија у судовима, а да се број 

предмета у грађанској материји свакодневно повећава, председник Врховног 

касационог суда предлаже да Високи савет судства, у смислу члана 20. став 2. Закона о 

судијама, Бранислава Босиљковића, судију Апелационог суда у Београду упути у 

Врховни касациони суд, с обзиром да испуњава законом прописане услове за избор за 

судију тог судију, на период од једне године. 

Општа седница Врховног касационог суда је одржана 26. јануара 2017. године, 

на којој су све присутне судије изјасниле и једногласно подржале предлог за упућивање 

Бранислава Босиљковића, судије Апелационог суда у Београду, у Врховни касациони 

суд. 

На седници свих судија Апелационог суда у Београду, која је одржана 30. 

јануара 2017. године, дата је једногласна сагласност за упућивање Бранислава 

Босиљковића, судије Апелационог суда у Београду, у Врховни касациони суд.  

 

         Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку о упућивању Бранислава 

Босиљковића, судије Апелационог суда у Београду у Врховни касациони суд, 

почев од 20. фебруара године. 

 

3. Образовање комисија за вредновање рада судија и председника судова; 

 

        На основу члана 9. Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и 

органима за вредновање рада судија и председника судова (,,Службени гласник РС“, бр. 



 

 

81/14, 142/14, 41/15 и 7/16), Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' донео одлуке о 

Образовању комисија за вредновање рада судија и председника судова: 

 

 Комисија Апелационог суда у Београду за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Вишег суда у Београду 

у следећем саставу: 

1.  Бранка Дражић,судија Апелационог суда у Београду, председник Комисије 

         -Гордана Комненић, судија Апелационог суда у Београду  заменик председника 

Комисије 

2. Бојана Нинковић, судија Апелационог суда у Београду, члан Комисије 

         - Зорица Ђаковић, судија Апелационог суда у Београду, заменик члана Комисије 

3. Весна Петровић, судија Апелационог суда у Београду, члан Комсије 

- Нада Хаџи-Перић, судија Апелационог суда у Београду, заменик члана 

Комисије. 

 

 Комисија Апелационог суда у Београду за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Вишег суда у Ваљеву, 

Вишег суда у Панчеву и Вишег суда у Смедереву, у следећем саставу: 

1.мр Сретко Јанковић, судија Апелационог суда у Београду, председник Комисије 

-Бојана Пауновић, судија Апелационог суда у Београду,  заменик председника 

Комисије 

2. Зорица Смирчић, судија Апелационог суда у Београду, члан Комисије 

 -Весна Матковић, судија Апелационог суда у Београду,  заменик члана Комисије 

3.Весна Станковић, судија Апелационог суда у Београду, члан Комисије 

  -Зорица Ђаковић,судија Апелационог суда у Београду заменик члана Комисије. 

 Комисија Апелационог суда у Крагујевцу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Вишег суда у Новом 

Пазару, Вишег суда у Пожаревцу, Вишег суда у Чачку и Вишег суда у Ужицу, у 

следећем саставу: 

1. Дубравка Дамјановић, председник Апелационог суда у Крагујевцу, председник 

Комисије,  

-Сузана Видановић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, заменик председника 

Комисије, 

2. Илија Зиндовић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, члан Комисије,  

-Бојан Пешић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, заменик члана Комисије,  

3. Др. Татјана Кандић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, члан Комисије, 

-Марина Илић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, заменик члана Комисије. 

 

 Комисија Апелационог суда у Крагујевцу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Вишег суда у 

Јагодини, Вишег суда у Крагујевцу, Вишег суда у Крушевцу и Вишег суда у 

Краљеву, у следећем саставу: 

1. Љубинко Ћетеновић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, председник 

Комисије,  



 

 

-Марија Марковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, заменик председника 

Комисије, 

2. Надежда Видић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, члан Комисије,  

-Оливера Бојовић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, заменик члана Комисије,  

3. Грозда Арнаут, судија Апелационог суда у Крагујевцу, члан Комисије, 

-Мирјана Војиновић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, заменик члана 

Комисије.                                                                                                

 

 Комисија Апелационог суда у Новом Саду за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Вишег суда у 

Зрењанину, Вишег суда у Новом Саду и Вишег суда у Сомбору, у следећем саставу: 

1.Весна Остојић, судија Апелационог суда у Новом Саду, председник Комисије 

-Душан Војновић, судија Апелационог суда у Новом Саду, заменик председника 

Комисије 

2. Габриела Миловановић, судија Апелационог суда у Новом Саду, члан Комисије 

- Јасмина Даниловић Стојковић, судија Апелационог суда у Новом Саду, заменик 

члана Комисије 

3. Душица Шалић, судија Апелационог суда у Новом Саду, члан Комисије 

-Весна Сладојевић судија Апелационог суда у Новом Саду, заменик члана Комисије. 

 Комисија Апелационог суда у Нишу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Вишег суда у Нишу, 

Вишег суда у Прокупљу и Вишег суда у Пироту, у следећем саставу: 

1. Марина Ђукић, судија Апелационог суда у Нишу, председник Комисије,  

-Зоран Поповић, судија Апелационог суда у Нишу, заменик председника Комисије, 

2. Гордана Павловић, судија Апелационог суда у Нишу, члан Комисије,  

-Иван Булатовић, судија Апелационог суда у Нишу, заменик члана Комисије,  

3. Марија Милановић, судија Апелационог суда у Нишу, члан Комисије, 

-Тања Ристић, судија Апелационог суда у Нишу, заменик члана Комисије.    

                                                       

 Комисија Апелационог суда у Нишу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Вишег суда у Врању, 

Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину и Вишег суда у Лесковцу, у 

следећем саставу: 

1.Драгана Живадиновић, судија Апелационог суда у Нишу, председник Комисије,  

-Снежана Милошевић, судија Апелационог суда у Нишу, заменик председника 

Комисије, 

Мирјана Ђорђевић, судија Апелационог суда у Нишу, члан Комисије,  

-Ивана Рађеновић, судија Апелационог суда у Нишу, заменик члана Комисије,  

3.Саша Бошковић, судија Апелационог суда у Нишу, члан Комисије, 

-Данијела Николић, судија Апелационог суда у Нишу, заменик члана Комисије. 

                                                        



 

 

 Комисија Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања 

и утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Лазаревцу, 

Основног суда у Младеновцу и Основног суда у Обреновцу, у следећем саставу: 

1. Иван Илић, судија Вишег суда у Београду, председник Комисије,  

-Јелена Килибарда, судија Вишег суда у Београду, заменик председника Комисије, 

2. Зоран Шешић, судија Вишег суда у Београду, члан Комисије,  

-Милош Лабудовић, судија Вишег суда у Београду, заменик члана Комисије,  

3. Сања Агатоновић, судија Вишег суда у Београду, члан Комисије, 

-Јелена Стевановић, судија Вишег суда у Београду, заменик члана Комисије. 

 

 Образује се Комисија Вишег суда у Смедереву за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у 

Великој Плани и Основног суда у Смедереву ,  у следећем саставу: 

1. Оливера Вељковић, судија Вишег суда у Смедереву, председник Комисије,  

-Славољуб Николић, судија Вишег суда у Смедереву, заменик председника   

Комисије, 

2. Томислав Ђорђевић, судија Вишег суда у Смедереву, члан Комисије,  

-Драгица Ковачевић, судија Вишег суда у Смедереву, заменик члана Комисије,  

3. Предраг Лукић, судија Вишег суда у Смедереву, члан Комисије, 

-Зорица Поповић, судија Вишег суда у Смедереву, заменик члана Комисије.                                                            

 

 

 Комисија Вишег суда у Пожаревцу за спровођење поступка вредновања 

и утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Великом 

Градишту, Основног суда у Петровцу на Млави и Основног суда у Пожаревцу, у 

следећем саставу: 

1. Драган Вучићевић, председник Вишег суда у Пожаревцу, председник Комисије,  

-Југослав Скендери, судија Вишег суда у Пожаревцу, заменик председника 

Комисије, 

2. Милица Аризановић, судија Вишег суда у Пожаревцу, члан Комисије,  

-Бранислава Савовић, судија Вишег суда у Пожаревцу, заменик члана Комисије,  

3. Весна Вуковић, судија Вишег суда у Пожаревцу, члан Комисије, 

-Мирјана Савић, судија Вишег суда у Пожаревцу, заменик члана Комисије. 

 

 Комисија Вишег суда у Јагодини за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Деспотовцу, 

Основног суда у Јагодини и Основног суда у Параћину, у следећем саставу: 

1. Драган Јанићијевић, председник Вишег суда у Јагодини, председник Комисије,  

-Ружица Михајловић, судија Вишег суда у Јагодини, заменик председника Комисије, 

2. Весна Милојковић, судија Вишег суда у Јагодини, члан Комисије,  

-Лепомир Милосављевић, судија Вишег суда у Јагодини, заменик члана Комисије,  

3. Душица Вуковић, судија Вишег суда у Јагодини, члан Комисије, 



 

 

        -Миланка Гавриловић Јовановић, судија Вишег суда у Јагодини, заменик члана 

Комисије. 

 

 Комисија Вишег суда у Крушевцу за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Брусу, 

Основног суда у Крушевцу и Основног суда у Трстенику, у следећем 

саставу: 

1. Небојша Бекрић, судија Вишег суда у Крушевцу, председник Комисије,  

-Радослав Марковић, судија Вишег суда у Крушевцу, заменик председника 

Комисије, 

2. Драгана Максимовић, судија Вишег суда у Крушевцу, члан Комисије,  

-Гордана Петровић, судија Вишег суда у Крушевцу, заменик члана Комисије,  

3. Драган Здравковић, судија Вишег суда у Крушевцу, члан Комисије, 

-Драгана Токић, судија Вишег суда  у Крушевцу, заменик члана Комисије.                                                            

 

 Комисија Вишег суда у Врању за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Бујановцу, 

Основног суда у Врању и Основног суда у Сурдулици, у следећем саставу: 

1. Драгана Илић Марковић, судија Вишег суда у Врању, председник Комисије,  

-Сашко Александрић, судија Вишег суда у Врању, заменик председника Комисије, 

2. Мирослава Ристић, судија Вишег суда у Врању, члан Комисије,  

-Станиша Михајловић, судија Вишег суда у Врању, заменик члана Комисије,  

3. Татјана Михајловић Јовановић, судија Вишег суда у Врању, члан Комисије, 

-Нада Човић, судија Вишег суда у Врању, заменик члана Комисије.              

 

 Комисија Вишег суда у Прокупљу за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Куршумлији и 

Основног суда у Прокупљу, у следећем саставу: 

1. Гордана Ђурић, председник Вишег суда у Прокупљу, председник Комисије,  -

Драгана Лазовић, судија Вишег суда у Прокупљу, заменик председника    Комисије, 

2. Драган Тацић, судија Вишег суда у Прокупљу, члан Комисије,  

-Данијела Петровић, судија Вишег суда у Прокупљу, заменик члана Комисије,  

3. Малиша Стојановић, судија Вишег суда у Прокупљу, члан Комисије, 

-Верица Прекић, судија Вишег суда у Прокупљу, заменик члана Комисије.    

 

 Комисија Вишег суда у Зајечару за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Бору, Основног суда 

у Зајечару и Основног суда у Књажевцу, у следећем саставу: 

1. Иван Богдановић, председник Вишег суда у Зајечару, председник Комисије,  

-Зоран Јовановић, судија Вишег суда у Зајечару, заменик председника Комисије, 

2. Ирена Крстић-Милосављевић, судија Вишег суда у Зајечару, члан Комисије,  

-Сања Андрејевић-Илић, судија Вишег суда у Зајечару, заменик члана Комисије,  

3. Соња Филиповић, судија Вишег суда у Зајечару, члан Комисије, 

-Љубинко Станојевић, судија Вишег суда у Зајечару, заменик члана Комисије. 



 

 

 Комисија Вишег суда у Суботици за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Сенти и Основног 

суда у Суботици, у следећем саставу: 

1. Ференц Молнар, председник Вишег суда у Суботици, председник Комисије,  

-Гордана Којић, судија Вишег суда у Суботици, заменик председника Комисије, 

2. Марија Ракић, судија Вишег суда у Суботици, члан Комисије,  

-Александра Пекез Калинић, судија Вишег суда у Суботици, заменик члана Комисије,  

3. Иван Богосављев, судија Вишег суда у Суботици, члан Комисије, 

-Биљана Стопарић, судија Вишег суда у Суботици, заменик члана Комисије. 

 

 Комисија Вишег суда у Зрењанину за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Бечеју, Основног 

суда у Зрењанину и Основног суда у Кикинди, у следећем саставу: 

1. Бакош Илеш, судија Вишег суда у Зрењанину, председник Комисије,  

-Бранка Перц, судија Вишег суда у Зрењанину, заменик председника Комисије, 

2. Војислава Веселиновић, судија Вишег суда у Зрењанину, члан Комисије,  

-Горан Зец, судија Вишег суда у Зрењанину, заменик члана Комисије,  

3. Дивна Татић, судија Вишег суда у Зрењанину, члан Комисије, 

-Бранислав Сурла, судија Вишег суда у Зрењанину, заменик члана Комисије.                                                                                                                   

                                                  

 Комисија Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Прекршајног суда у 

Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног суда у 

Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, 

Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног 

суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, 

Прекршаног суда у Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у 

Сјеници, Прекршајног суда у Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и 

Прекршајног суда у Ужицу,  у следећем саставу: 

1. Мирослав Петровић, судија Прекршајног апелационог суда, председник 

Комисије,  

-Биљана Гавриловић, судија Прекршајног апелационог суда, заменик председника 

Комисије, 

2. Вера Миликић, судија Прекршајног апелационог суда, члан Комисије,  

-Малина Симовић Поповић, судија Прекршајног апелационог суда, заменик члана 

Комисије,  

3. Драгица Бараћ, судија Прекршајног апелационог суда, члан Комисије, 

-Весна Пауновић, судија Прекршајног апелационог суда, заменик члана Комисије                                                                

 

4. Утврђивање јединствене базе питања за писани тест – питања на коме се 

оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира; 

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је истакао да Савет 

треба да усвоји Јединствену базу питања за писани тест – питања на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира. 



 

 

          Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' усвојио Јединствену базу питања за 

писани тест. 

 

5. Доношење одлуке о спојивости вршења судијске функције са обављањем 

других послова и функција; 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је обавестио чланове 

Савета  да се председник Суда части при Привредној комори Србије, проф. др Зоран 

Стојановић, обратио Високом савету судства за мишљење да ли судије редовних судова 

могу бити биране за судије Суда части при Привредној комори Србије, као и 

председници првостепених већа и председници, заменици председника и чланови 

другостепених већа и да ли за свој рад могу добијати накнаду у складу са актима 

Привредне коморе Србије.  

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да је посао судије Суда 

части при Привредној комори Србије, као председника првостепених већа, 

заменика председника и чланови другостепених већа,  за који посао добијају 

накнаду, неспојив са судијском функцијом. 

 

6. Одлучивање о захтевима судија за премештај у други суд; 

 

 Живослав Кузмић, судија Основног суда у Аранђеловцу обратио се Високом 

савету судства молбом да му се омогући премештај у Основни суд у Крагујевцу. Као 

разлог за премештај наводи да има решено стамбено питање у Крагујевцу и да 

свакодневно путује на релацији Крагујевац – Аранђеловац, тако да дневно прелази и по 

100 км. Председник Основног суда у Аранђеловцу је сагласна са премештајем. Питање 

премештаја судије Живослава Кузмића било је разматрано на седници Савета дана 

18.01.2017. године, када је одлучено да се затражи сагласност председника Основног 

суда у Крагујевцу. Према Одлуци о броју судија у судовима, Основни суд у 

Аранђеловцу има 14 судија, судијску функцију обавља 12 судија. Према Одлуци о 

броју судија у судовима, Основни суд у Крагујевцу има 54 судије, судијску функцију 

обавља 51 судија. Председник Основног суда у Крагујевцу доставио је сагласност дана 

2.02.2017. године.  

Пријављено пребивалиште судије Кузмић Живослава у очитаној личној карти је 

на адреси  Сараново, Рача, нема улице ББ.   

         Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се одбија захтев судије 

Живослава Кузмића за премештај у Основни суд у Крагујевцу. 

 

 Весна Петровић, судија Основног суда у Лазаревцу, обратила се Високом 

савету судства за премештајем у Други основни суд у Београду.  Захтев за премештај 

подноси из породичних ралога.   

    Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се одбија захтев судије 

Весне Петровић, за премештај у Други основни суд у Београду. 

 

7. Доношење одлуке о престанку судијске фунцкије због навршења радног века; 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуке о престанку судијске функције: 

 

1. Олги Буквић, судији Вишег суда у Панчеву, престаје судијска функција због 

навршења радног века, дана 1.03.2017. године, 



 

 

2. Светлани Петровић, судији Основног суда у Смедереву, престаје судијска 

функција због навршења радног века, дана 4.03.2017. године 

3. Љиљани Павловић, судији Привредног суда у Београду, престаје судијска 

функција због навршења радног века, дана 13.03.2017. године, 

4. Радомиру Вешовићу, судији Прекршајног суда у Ваљеву, престаје судијска 

функција због навршења радног века, дана 24.03.2017. године, 

5. Славољубу Дабићу, судији Основног суда у Косовској Митровици, престаје 

судијска функција због навршења радног века, дана 26.03.2017. године, 

6. Зори Милекић, судији Основног суда у Новом Саду, престаје судијска функција 

због навршења радног века, дана 30.03.2017. године. 
 

8. Доношење одлуке о престанку судијске функције због трајног губитка радне 

способности за обављање судијске функције;  

 

 Председник Врховног касационог суда је обавестио чланове Савета да је 

секретар Врховног касационог суда упутила Високом савету судства допис Су V-35 бр. 

38/17 од 13. фебруара 2017. године, којим обавештава Високи савет судства да је код 

судије Горана Чавлине утврђен потпуни губитак радне способности, па је у вези са 

наведеним достављено правноснажно решење Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање - Филијала за град Београд, број: 182.1-1 00048/17 од 18. јануара 

2017. године. Увидом у решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање - Филијала за град Београд, број: 182.1-1 00048/17 од 18. јануара 2017. 

године, које је постало правноснажно 9. фебруара 2017. године, Високи савет судства је 

нашао да се наведеним решењем утврђује да је код Горана Чавлине, након спроведеног 

поступка, утврђен потпуни губитак радне способности од 23. новембра 2016. године, 

као  последица болести. 

        

          Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да Горану Чавлини, 

судији Врховног касационог суда, престаје судијска функција због трајног губитка 

радне способности за обављање судијске функције, 10. фебруара 2017. године. 

 Дописом Су V-35 116/2016 од 4. маја 2016. године, председник Основног суда у 

Вршцу предложио је Високом савету судства да се Богица Заркула, судија Основног 

суда у Вршцу, упути на обавезан здравствени преглед ради утврђивања здравствене 

способности за вршење судијске функције. У предлогу се наводи да судија Богица 

Заркула, услед нарушеног здравственог стања, дужи временски период није у 

могућности да квалитетно, ефикасно и ажурно обавља судијску функцију.  Поступајући 

по предлогу председника Основног суда у Вршцу, Високи савет судства је нашао да је 

неопходно да Судско медицински одбор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду обави преглед и да мишљење о здравственом стању судије Богица Заркуле за 

обављање судијске функције. Чланови Судско медицинског одбора Медицинског 

факултета Универзитета у Београду, на основу Одлуке Високог савета судства, број 

119-01-179/2016-01 од 17. маја 2017. године, извршили су неопходне прегледе судије 

Богица Заркуле и утврдили да није здравствено способан за обављање судијске 

функције, односно за послове где је потребно пуно ангажовање пажње, али да може да 

обавља послове администирања података, као и друге канцеларијске послове. 



 

 

  Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку о прастанку судијске 

функције Богица Заркули, судији Основног суда у Вршцу, због трајног губитка 

радне способности, даном доношења одлуке. 

 

9. Разно  

 

 Разматрање притужби  
 

 Иван Јовичић, изборни члан Савета из реда судија као известилац у предмету по 

захтеву судија Основног суда у Куршумлији за покретање поступка за разрешење 

председника Основног суда у Куршумлији, информисао је чланове Савета, да су на 

основу члана  76. став  3. Закона о судијама, судије Основног суда у  Куршумлији, 

Јелица Милановић, Весна Максимовић и Славко Маљевић поднели Предлог за 

покретање поступка за разрешење председника Основног суда у  Куршумлији, судије 

Гордане Андрејић. Као разлоге наводе да председник Основног суда у  Куршумлији 

изражава непосвећеност функцији председника и нема организационих способности за 

обављање функције председника; не проводи довољно радног времена на послу, долази 

после 9,00 часова, а одлази између 13-13,30 часова, три до четири дана у недељи; да 

није одржала ни једну седницу свих судија везано за рад суда, осим о Програму 

решавања старих предмета и Годишњег распореда послова; записник са седнице свих 

судија од 22.12.2016. није доставила судијама, што представља кршење или 

непознавање Судског пословника, не одржава радне састанке ради разматрања судске 

праксе; приликом доношења Годишњег распорада послова мења материју судијама без 

ваљаног разлога; неједнако распоређује предмете и не води рачуна о једнакој 

оптерећености судија, судији Весни Максимовић додељује целокупну  извршну 

материју; грубо крши начело о праву странке на природног судију; Годишњни распоред 

послова за 2017. годину је укинут; новим Годишњим распоредом себи додељује 

нереалан обим послова и из оваквог поступања се види несналажљивот и непознавање 

посла  председника суда, јер овим распоредом у парничним предметима Прр. и Прр1. 

поново криши право на  природног судију, јер ни један судија не поступа у овим 

материјама; за три године није спровела поступак оцењивања запослених; доноси 

одлуке по захтеву за изузеће без законом предвиђеног разлога – што је утврђено у 

Извештају Апелационог суда у Нишу Су.I-4/16. Услед неодговорног рада председника 

суда трпе све судије и њихова ажурност се доводи у питање. 

 

    Иван Јовичић, изборни члан Савета из реда судија као известилац у предмету 

цитирао је одредбе члана 75. и 76. Закона о судијама, да свако лице може поднети 

иницијативу за покретање потупка за разрешење председника суда, док поступак за 

утврђивање разлога за разрешење председника суда покреће и води Високи савет 

судства. Везано за наводе из поднете иницијативе што се тиче Годишњег распореда 

послова, судија известилац је истакао да је председница измену распореда послова 

учинила 2016. године када је после одласка судије у пензију и после разрешења другог 

судије у суду остало четири судије, наводи да су тачни наводи да је решењем Вишег 

суда укинута Одлука о годишњем распореду послова за 2017. годину и да је распоред 

измењен. Председник Основног суда у Куршумлији у достављеном изјашњењу наводи 

да је за судију Општинског суда у Блацу први пут  изабрана 1985. године и да  

притужби на њен рад није било.  Од 1.01.2014. годинеје  ВФ преседника Основног суда 

у Куршумлији и да се посветила задатку крајње савесно и професионално. Измену 

распореда послова учинила је 2016. године када је после одласка судије у пензију и 

после разрешења другог судије у суду остало четири судије. Наводи да се у више 



 

 

наврата тим поводом обраћала и Високом савету судства ради расписивања конкурса, 

што је уследило половином 2016. године. Новоизабране судије ступиле су на дужност  

1.11.2016. године, и тада је извршена измена распореда свих послова, а након одржане 

седнице свих судија. Наводи да су тачни наводи да је решењем непосредно  вишег суда 

укинута Одлука о годишњем распореду послова за 2017. годину и да је распоред 

измењен. У 2016. години организовала је реновирање зграде, кречење, замену столарије 

и др.  Произвољни су наводи судије Маљевића да је запостављена извршна материја, 

јер је приликом преузимања функције затекла старе предмете према иницијалном акту 

из 2005. године, па на даље, као и  да нису одржаване јавне продаје за непокретност и 

продаје покретних ствари у време док је радила извршну материју, а што се може 

утврити и проверити. Несхватљиво је да судија Маљевић кроз предлог за разрешење 

оцењује рад председника суда, као и да коментарише Одлуку о смањењу броја 

намештеника јер је то налог виших инстанци. Напомиње да је судији Маљевићу 

достављен  Записник свих судија од 22.12.2016.год на његов захтев и да је судијама које 

су први пут изабране доделила материју за коју су се изјасниле  и 1/5  од извршних 

предмета али и да се руководила препорукама председника ВСС, да се новоизабраним 

судијама не додељују стари предмети. 

 

Предлог судије известиоца је да се предлог судија Основног суда у Куршумлији за 

покретање поступка за разрешење председника Основног суда у Куршумлији одбије. 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''' одбио иницијативу судија Основног суда у 

Куршумлији за покретање поступка за разрешење председника Основног суда у 

Куршумлији. 

 

- Иван Јовичић, изборни члан Савета из реда судија као известилац у предмету по 

притужби судије Основног суда у Смедереву, Срећка Радивојевића, која је дана 

9.12.2016. године, у Високом Савету судства запримљена уз допис Генералног 

секретаријата председника Републике, информисао је чланове Савета да се подносилац 

притужбе обраћа председнику Републике Србије г-дину Томиславу Николићу са 

намером да га обавести о стању у Основном суду у Смедереву и Вишем суду у 

Смедереву, као и дискриминацији и политичком прогону који према њему спроводе 

председници наведених судова и сматра да је главни разлог њихових поступања 

чињеница да је по свим критеријумима убедљиво најбољи судија у суду, и да је један о 

оснивача СНС-а, активни члан у време када није био реизабран за судију. Наводи да 

према његовом мишљењу наведени председници не обављају своју  функцију  у складу 

са законом, да чине неправилности, и да и поред нестручног и неажурног рада опстају, 

јер их лично штити председник Врховног касационог суда и управо из тих разлога, се 

обраћа председнику Србије.  

 

Судија известилац је истакао и наводе председника Основног суда у Смедереру 

из достављеног изјашњења, где је наведено да Срећко Радивојевић има неупоредиво 

боље услове за рад у Судској јединци у Ковину од двоје судија који раде у седишту 

суда, а осим тога добио је чак четири пута мање предмета за рад од извршних судија у 

седишту суда и уважени колега поступа само у извршној материји. Судија известилац 

је навео и да према извештајима о раду судија Срећко Радивојевић има укупно у раду 

3583 предмета извршне материје на почетку ове године, док судија Слободан 

Игњатовић има 7501 предмета извршне материје, а судија Милорад Клашња има 7368 

предмета извршне материје. 



 

 

 Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' одбио притужбу судије Срећка 

Радивојевића. 
 

 Разматрање дописа председника Прекршајног суда у Београду, поводом 

обраћања Горана Милића, судије тог суда, за накнаду трошкова превоза; 

 

Високи савет судства је на седници одржаној дана 31. јануара 2017. године 

усвојио закључак да се од председника Прекршајног суда у Београду затражи захтев 

судије Милић Горана за исплату путних трошкова ради доласка на посао, као и очитана 

лична карта судије Милић Горана, обзиром да се председник Прекршајног суда у 

Београду обратио Високом савету судства јануара 2017. године, наводећи да је судија 

Горан Милић поднео рачуноводству Прекршајног суда у Београду захтев за исплату 

путних трошкова ради доласка на посао.  

            На седници Високог савета судства одржаној дана 14. јуна 2014. године, 

поступајући по молби за премештај судије Милић Горана, донето је решење којим се 

Милић Горан, судија Прекршајног суда у Пожаревцу, премешта у Прекршајни суд у 

Београду. Молба за премештај била је поднета из личних разлога, ради спајања са 

породицом.   

         Пријављено пребивалиште судије Милић Горана је на адреси Кучево, Светог Саве 

079/008. 

         Високи савет судства је ''''''''''''''''''' усвојио закључак да се затражи месечна 

карта судије Горана Милића. 

 

         Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање 

       Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда обратила се Високом савету 

судства захтевом за одобрење студијског путовања. У захтеву је навела да је позвана да 

као предавач учествује на семинару о кривичним предметима финансијског криминала, 

„Adjudicating Financial Crime“, који се одржава у Сарајаву од 21. до 23. фебруара 2017. 

године у организацији канцеларије сталног правног саветника БиХ. Трошкове путовања 

сноси организатор. 

        Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Биљана Синановић, 

судија Врховног касационог суда упути на семинар о кривичним предметима 

финансијског криминала, „Adjudicating Financial Crime“, који се одржава у 

Сарајаву од 21. до 23. фебруара 2017. године у организацији канцеларије сталног 

правног саветника БиХ.  
 

 Одлучивање о захтеву за премештај судија 

 

Драгица Арсић, судија Прекршајног суда у Параћину, поднела је захтев Високом 

савету судства за премештај у Прекршајни суд у Јагодини. Захтев за премештај подноси 

из личних разлога, обзиром да путује на релацији Јагодина-Параћин на којој након  

21,00 часа нема аутобуског превоза што ствара потешкоће приликом обавања 

дежурства. Председник Прекршајног суда у Параћину доставио је сагласност са 

премештајем Драгице Арсић, судије Прекршајног суда у Параћину у Прекршајни суд у 

Јагодини.  Председник Прекршајног суда у Јагодини, поступајући по поднетом захтеву 

за премештај, доставио изјашњење у коме наводи да тренутна ситуација у Прекршајном 

суду у Јагодини не указује за потребом премештаја одређених судија. 



 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''' одбио захтев Драгице Арсић, судије 

Прекршајног суда у Параћину за премештај из Прекршајног суда у Параћину у 

Прекршајни суд у Јагодини. 

 Информације за Савет  

 

 Душан Агатоновић, председник Трећег основног суда у Београду обратио се 

Високом савету судства захтевом за расписивање конкурса за избор судија или 

евентуалним премештајем судија у Трећи основни суд у Београду до пуног броја судија 

предвиђеног Одлуком о броју судија. У захтеву истиче да ће додатно оптерећење 

Трећем основном суду бити најављена предаја 70.000-80.000 Ив предмета од стране 

Првог основног суда у Београду, а да у извршном одељењу Трећег основног суда 

поступа 3 судија. Велики је прилив предмета и у парничном одељењу-на месечном 

нивоу 498 по судији, као и у одељењу радних спорова-468,4 по судији на месечном 

новоу.  

 

  Председник Основног суда у Врбасу, Зековић Марковић Весна, обратила се 

Високом савету судства захтевом за упућивање на испомоћ једног судије у Основни суд 

у Врбасу, на основу одредбе члана 20. ст. 1. и 2. Закона о судијама, а у вези са ставом 4. 

истог закона. Као разлог за упућивање наводи повећан прилив предмета у свим 

материјама и да би се упућивањем једног судије омогућио завршетак свих судских 

поступака у законитом року, односно благовремено, ефикасно и квалитетно суђење.   

 

 Информације о резултатима твиниг пројекта 

 

         Rosa Ana Moran Martinez, руководилац Твининг пројкета се у име грчко-шпанског 

конзорцијума обратила Високом савету судства како би Савет именовао чланове који 

ће бити задужени да даље анализирају препоруке пројекта за достављање повратних 

информација о томе које препоруке се могу спровести, а које треба додатно дорадити, а 

све у складу са раније постигнутим договором са седнице Савета, која је одржана 

13.12.2016. године. 

 

 

Седница је завршена у 10,00  часова. 

               Записник саставила: 

 

                  Мајда Кршикапа 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 

       

 


