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                           ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

              одржане 10. маја 2018. године 

 

 

Седница је почела у 14,00 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,. Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мирјана Павловић,  в.д. 

секретара Високог савета судства и Мила Стаменковић, начелник Одељења за статусна 

питања судија.  

           Седница Савета се тонски снима.   

 Пре отварања Десете редовне седнице сталног састава Високог савета судства, 

чланови Савета '''''''''''''''''''''''''' '''''  допунили Дневни ред седнице и то тако да под тачком 

четири  уместо: „Разно„ треба да стоји „ Доношење одлуке о оглашавању избора 

председника суда за Основни суд у Новом Саду, Основни суд у Јагодини и Привредни суд 

у Лесковцу“  и додају се тачке: „ 5. „Доношење одлуке о оглашавању избора судија за 

Управни суд,  6. Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у 

поступку избора судија за Врховни касациони суд и 7.Разно“ 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Десету редовну 

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

 

 

   Д Н Е В Н И  Р Е Д  

 

 

1. Одлучивањe о престанку судијске функције због навршења радног века; 

2. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев; 

3. Одлучивањe о престанку функције судије поротника; 

4. Доношење одлуке о оглашавању избора председника суда за Основни суд у Новом 

Саду, Основни суд у Јагодини и Привредни суд у Лесковцу; 

5. Доношење одлуке о оглашавању избора судија за Управни суд; 
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6. Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у поступку 

избора судија за Врховни касациони суд; 

7. Разно. 

 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на допуњени предложени дневни ред, 

те су '''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени допуњени дневни ред за Десету 

редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

1. Одлучивање о престанку судијске функције услед навршења радног века; 

Драгомир Милојевић, председник Савета упознао је присутне чланове Савета да судије 

и то: Драган Скоко, судија Врховног касационог суда навршава радни век дана 20.05.2018. 

године; Душанка Марјановић, судија Управног суда  навршава радни век дана 23.05.2018. 

године; Миладин Недељковић, судија Трећег основног суда у Београду навршава радни 

век дана 27.05.2018. године; Миломир Николић, судија Врховног касационог суда 

навршава радни век дана 27.06.2018. године; Идриз Мудеризовић, судија Основног суда у 

Новом Пазару навршава радни век 31.05.2018. године; Владан Станојев, судија Управног 

суда навршава радни век дана 03.06.2018. године; Љиљана Анђелић, судија Прекршајног 

суда у Чачку навршава радни век дана 13.06.2018. године; Ђула Морваи, судија 

Прекршајног суда у Бечеју навршава радни век дана 15.06.2018. године и Мирјана Ђурић, 

судија Прекршајног апелационог суда навршава радни век дана 18.06.2018. године. 

  

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

 

О Д Л У К У  

                                -о престанку судијске функције- 

 

 Драгану Скоку, судији Врховног касационог суда престаје судијска функција услед 

навршења радног века дана 20.05.2018. године. 

 

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

О Д Л У К У  

                                -о престанку судијске функције- 

 

 Душанки Марјановић, судији Управног суда престаје судијска функција услед 

навршења радног века дана 23.05.2018. године. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' донео 

О Д Л У К У  

                                -о престанку судијске функције- 

 

Миладину Недељковићу, судији Трећег основног суда у Београду, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 27.05.2018. године. 

 

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

 

О Д Л У К У  

                                -о престанку судијске функције- 

 

Идризу Мудеризовићу, судији Основног суда у Новом Пазару, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана  31.05.2018. године. 

 

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

О Д Л У К У  

                                -о престанку судијске функције- 

 

Станојев Владану, судији Управног суда престаје судијска функција услед навршења 

радног века дана 03.06.2018. године. 

 

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

О Д Л У К У  

                                -о престанку судијске функције- 

 

Љиљани Анђелић, судији Прекршајног суда у Чачку престаје судијска функција услед 

навршења радног века дана 13.06.2018. године. 

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

О Д Л У К У  

                                -о престанку судијске функције- 
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Ђули Морваи, судији Прекршајног суда у  Бечеју престаје судијска функција услед 

навршења радног века дана 15.06.2018. године. 

 

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

 

О Д Л У К У  

                                -о престанку судијске функције- 

 

Мирјани Ђурић, судији Прекршајног апелационог суда престаје судијска функција 

услед навршења радног века  дана 18.06.2018. године. 

 

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

 

О Д Л У К У  

                                -о престанку судијске функције- 

 

Миломиру Николићу, судији Врховног касационог суда, престаје судијска функција 

услед навршења радног века дана 27.06.2018. године. 

 

2. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета, упознао је присутне чланове Савета да је 

Невенка Станојловић, судија Прекршајног суда у Смедереву  доставила Високом савету 

судства поднесак којим је предложила да јој престане судијска функција на лични захтев 

са даном 27.06.2018. године. 

  

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

 

О Д Л У К У  

                                -о престанку судијске функције- 

 

Невенки Станојловић, судији Прекршајног суда у Смедереву престаје судијска 

функција на лични захтев са даном 27.06.2018. године. 

 

3. Одлучивање о престанку функције судије поротника; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Радмиловић Милија, судија 

поротник Основног суда у Смедереву доставио Високом савету судства поднесак којим је 

предложио да му на лични захтев престане функција судије поротника Основног суда у 

Смедереву. 

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

 

 

О Д Л У К У  

-о престанку функције судије поротника- 

 

Милији Радмиловићу, судији поротнику Основног суда у Смедереву, престаје 

функција судије поротника на лични захтев дана 10.05.2018. године. 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета упознао је присутне чланове Савета да је 

Нада Стојановић, судија поротник Другог основног суда у Београду, доставила Високом 

савету судства поднесак којим је предложила да јој престане функција судије поротника 

на лични захтев. 

 

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

 

 

О Д Л У К У  

-о престанку функције судије поротника- 

 

Нади Стојановић, судији поротнику Другог основног суда у Београду, престаје 

функција судије поротника на лични захтев дана 10.05.2018. године. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Председник Основног суда у 

Пожаревцу доставио Високом савету судства поднесак у коме предлаже да Високи савет 

судства донесе одлуку о престанку  функције судије поротника Снежани Радовановић, 

судији поротнику  Основног суда у Пожаревцу,  због потпуног губитка радне способности 

као последица болести 

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

 

О Д Л У К У  

 

-о престанку функције судије поротника- 
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Снежани Радовановић, судији поротнику Основног суда у Пожаревцу, престаје 

функција судије поротника услед трајног губитка радне способности. 

 

4. Доношење одлуке о оглашавању избора за председника суда за Основни суд у 

Новом Саду, Основни суд у Јагодини и за Привредни суд у Лесковцу; 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' донео одлуку о оглашавању избора 

председника за Основни суд у Новом Саду, Основни суд у Јагодини и за  

Привредни суд  у Лесковцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о образовању Комисије 

Високог савета судства у поступку избора председника за Основни суд у 

Новом Саду и Основи суд у Јагодини у саставу: 

- Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије, 

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

и 

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

Комисије. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' донео одлуку  о образовању Комисије 

Високог савета судства у поступку избора председника за Привредни суд у 

Лесковцу у 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 и  

- Славица Милошевић Газивода, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, члан Комисије. 

5. Доношење одлуке о оглашавању избора судија за Управни суд; 

 

Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о оглашавању избора за два 

судијска места за Управни суд. 

 

 

 Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео одлуку о образовању Комисије 

Високог савета судства у поступку избора судија за Управни суд у саставу: 

 

 

- Бранислава Горавица, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије, 
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- Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије и 

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

 

6. Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у поступку 

избаора судија за Врховни касациони суд; 

Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео одлуку о образовању Комисије Високог 

савета судства у поступку избора судија за Врховни касациони суд у 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 и  

- Саво Ђурђић, изборни члан Високог савета судства из реда судја, члан Комисије. 

 

7. Разно: 

 

- Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање;  

Драгомир Милојевић, председник Савета, упознао је присутне чланове Савета да се 

Председник Апелационог суда у Београду обртио Високом савету судства дописом којим 

обавештава Савет да је судија Апелационог суда у Београду,  Драган Ћесаровић од стране 

Савета Европе позван да 14. и 15. маја 2018. године, учествује на саветовању у Букурешту, 

које се односи на статистичке податке у вези са високотехнолошким криминалом у Србији 

и коришћењем електронских доказа у кривичном поступку. Истакао је  да трошкове 

превоза и смештаја сноси организатор путовања. 

 

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

О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Драгану Ћесаровићу, судији Апелационог 

суда у Београду, у Букурешт, у периоду од 14. до 15. маја 2018. године, поводом 

предстојећег саветовања на тему „Статистички подаци у вези са високотехнолошким 

криминалом у Србији и коришћење елетронских доказа у кривичном поступку“.  

 

   Седница завршена у 14,20 часова. 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          
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