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ЗАКЉУЧЦИ СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 10. маја 2017. године  

 

1. Високи савет судства је усвојио Записник са Десете редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 18. априла 2017. године; 

 

2. Високи савет судства донео је одлуку о образовању комисија Високог савета 

судства из реда судија-изборних чланова Савета за избор судија који се бирају на 

сталну судијску функцију и који се први пут бирају, по објављеном огласу у 

„Службеном гласнику РС“, број 31/17 од 03. априла 2017. године, за избор судија 

за Врховни касациони суд, апелационе судове, Привредни апелациони суд, 

превредне судове и више судове у саставу: 

- Бранислава Горавица, председник Комисије; 

- Саво Ђурђић, члан комисије; 

- Александар Пантић, члан комисије; 

 

3. Високи савет судства донео је  одлуку  о образовању испитних комисија у складу 

са Правилником о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 

оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира по 

објављеном огласу за избор судија у „Службеном гласнику РС“ број 31/17 од 

03.априла 2017. године и то :  

Испитна комисија за спровођење испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира за Врховни касациони 

суд у саставу: 

- Бранислава Горавица, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, председник Комисије; 

- Саво Ђурђић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

члан Комисије; 

- Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суда, члан Комисије; 

 

Испитна комисија за спровођење испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира за апелационе судове 

у саставу: 

- Александар Пантић, изборни чан Високог савета судства из реда 

судија, председник Комисије; 

- Саво Ђурђић, изборни члан Високог Савета судства из реда судија, 

члан комисије; 

- Драгана Миросављевић, судија Апелационог суда у Београду, члан 

Комисије; 



Испитна комисија за спровођење испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира за Привредни 

апелациони суд и привредне судовеу саставу: 

- Бранислава Горавица, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, председник Комисије; 

- Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, члан Комисије; 

- Јелена Вилдовић Живковић, судија Привредног апелационог суда, 

члан Комисије; 

 

4. Високи савет судства донео је одлуку о образовању комисије за приговор 

кандидата у поступку спровођења испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира за Врховни касациони 

суд, апелациони суд, Привредни апелациони суд и привредни суд у следећем 

саставу: 

- Иван Јовичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије; 

- Матија Радојичић, члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије 

- Славица Милошевић Газивода, изборни члан Високог савета судства 

из реда судија, члан Комисије; 

 

5. Високи савет судства донео је одлуку о ванредном вредновању кандидата из реда 

судија који су поднели пријаву на огас за избор судије за Врховни касациони суд, 

који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 31/17 од 03. априла 2017. 

године, за период почев од 01.07.2015. године до 01.04.2017. године. 

 

6. Високи савет судства донео је одлуку о ванредном вредновању кандидата из реда  

судија који су поднели пријаву на оглас за избор судија за Апелациони суд у 

Београду, Апелациони суд у Крагујевцу, Апелацони суд у Нишу и Апелациони 

суд у Новом Саду, Привредни апелациони суд, Привредни суд у Београду, 

Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Лесковцу, Привредни суд у 

Крагујевцу, Виши суд у Београду, Виши суд у Крагујевцу, Виши суд у Крушевцу, 

Виши суд у Лесковцу, Виши суд у Нишу, Виши суд у Новом Саду, Виши суд у 

Прокупљу , Виши суд у Зајечару, Виши суд у Зрењанинину и Виши суд у Пироту, 

који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 31/17 од 03. априла 

2017.године, за период почев од 01.07.2015. године до 01.04.2017. године. 

 

7. Високи савет судства донео је одлуку да се Арбен Јусуфи, судија Прекршајног 

суда у Прешеву, бира на саталну судијску функцију Прекршајног суда у Прешеву 

почев од 24. маја 2017. године. 

 

8. Високи савет судства донео је одлуку којом се одбија приговор судије и потврђује 

одлука Високог савета судства о престанку судијске функције број: 119-05-

247/2017-01 од 30. марта 2017. године. 

 

9. Високи савет судства донео је одлуку о упућивању Јелене Ивановић, судије и 

председника Управног суда, на студијско путовање у Хаг у периоду од 14-16. маја 

2017. године. 

 

 

 



10.  
- Високи савет судства донео је одлуку о обустави поступка ванредног 

вредновања рада судије Основног суда у Брусу, Светлане Радојковић 

- Високи савет судства донео је одлуку да обављање посла 

председника Изборне комисије ФК Црвена звезда није неспојиво са 

судијском функцијом. 

- Високи савет судства донео је одлуку да Милени Благојевић, судији 

поротнику Привредног суда у Краљеву, престаје функција судије 

поротника на лични захтев почев од 10.05.2017. године. 

 

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                    Драгомир Милојевић                          


