
1 

 

 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
Број: 06-00-27/2018-01 

Датум: 04.09.2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

                           ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 4. септембра 2018. године 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Саво Ђурђић, Иван Јовичић и Матија 

Радојичић, 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.   

 

 Пре почетка седнице, Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је 

предложио да се измени и допуни  Дневни ред седнице, тако што би се изоставило 

одлучивање по првој тачки дневног реда, будући да на седници из оправданих разлога 

нису присутни сви чланови Савета, који су учествовали на седницама у доношењу одлука, 

а са којих седница треба усвојити записнике. Предложио  је да  се измени дневни ред у 

том делу и као прва тачка дневног реда дода: „ Доношење одлуке о измени Пословника о 

раду Високог Савета судства  („Службени гласник РС“, број 29/13, 4/16, 24/17 и 7/18)“ као 

и да се дневни ред допуни тако што ће се  након тачке 6. Дневног реда додати тачка: „ 7. 

Доношење одлуке о спојивости  чланства у Српској Краљевској Академији Иновационих 

наука,  у  својству академика-дописног члана са судијском функцијом“. 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Осамнаесту 

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

допуњени и измењени : 

 

 

   Д Н Е В Н И  Р Е Д 
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1. Доношење одлуке о измени Пословника о раду Високог Савета судства  

(„Службени гласник РС“, број 29/13, 4/16, 24/17 и 7/18); 

2. Одлучивање о приговору судије Привредног суда у Београду Бранкице Меанџије, 

изјављеног против закључка  Комисије Високог савета судства број: 111-00-

2083/2018-01 од 13. јула 2018. године; 

3. Доношење Пословника о раду Етичког одбора Високог савета судства;  

4. Поступање по пресуди Управног суда број II-3 У 16383/16 од 22.02.2018.године; 

5. Доношење одлуке о спојивости члана Tима за едукацију ученика и родитеља у 

програму превенције употребе дрога у школама  са судијском функцијом;  

6. Доношење одлуке о спојивости посла предавача из области Кривичног права на 

Факултету за правне и пословне студије ,,Др Лазар Вркатић“ – Одељење у Нишу са 

судијском функцијом; 

7. Доношење одлуке о спојивости чланства у Српској Краљевској Академији 

Иновационих наука, у својству академика-дописног члана са судијском функцијом; 

8. Одлучивање  о престанку судијске функције због навршења радног века; 

9. Одлучивањe о престанку судијске функције  на лични захтев;  

10. Одлучивањe о престанку функције судије поротника на лични захтев;  

11. Разно. 

 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на предложени измењени и допуњени  

Дневни ред те су ''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  измењен и допуњен 

дневни ред за Осамнаесту редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

 

1. Доношење одлуке о измени Пословника о раду Високог савета судства  

(„Службени гласник РС“, број 29/13, 4/16, 24/17 и 7/18); 

Драгомир Милојевић, председник Савета је предложио да се изврши измена 

Пословника о раду Високог савета судства тако што ће се у члану 17. Пословника 

избрисати став 3. наведеног члана. 

 

 

- Високи савет судства већином гласова донео је  

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 

ПОСЛОВНИКА О РАДУ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

 

Члан 1. 
 

У  Пословнику о раду Високог савета судства (,,Службени гласник РС“, бр. 29/13, 4/16, 

91/16, 24/17 и  7/18), у члану 17. став 3. брише се. 
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  ЗА: '''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' 

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

  ПРОТИВ: '''''''' ''''''''''''' 

 

2. Одлучивање о приговору судије Привредног суда у Београду Бранкице Меанџије, 

изјављеног против закључка  Комисије Високог савета судства број: 111-00-

2083/2018-01 од 13. јула 2018. године; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је предложио да се о овој тачки 

Дневног реда не одлучује, већ да се списи предмета врате Комисији Високог савета 

судства на поновно разматрање. 

- Високи савет судства ''''''''''''''''' '''' донео одлуку да се списи предмета број: 

7-00-118/2018-01, врате Комисији Високог савета судства на поновно  

разматрање и прибављање доказа на који се приговором указује.  

 

 

 

3. Доношење Пословника о раду Етичког одбора Високог савета судства; 

 

    Драгомир Милојевић, председник Савета предложио је да пре дискусије по горе 

наведеној тачки дневног реда, Високи савет судства стави ван снаге Одлуку Високог  

савета судства број: 119-05-142/2016-01 од 05.04.2016. године, а која се односи на састав 

Етичког одбора Високог савета судства који чине  чланови Савета и то: Бранислава 

Горавица, Саво Ђурђић и Славица Милошевић Газивода. Истичући да је неопходно да се 

ова одлука стави ван снаге, јер у будућности приликом одлучивања а поводом рада 

Етичког одбора Савет не би имао кворум за доношење евентуалних одлука, с обзиром на 

то да  чланови Савета који су имановани у Одбору, су у обавези да се изузму од 

одлучивања по питању рада Етичког одбора Високог савета судства.  

 

- Високи Савет судства '''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У 

 

 

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ одлука Високог савета судства број: 119-05-142/2016-

01 од  5. априла 2016. године о образовању Етичког одбора Високог савета судства  у 

саставу: Бранислава Горавица, Саво Ђурђић и Славица Милошевић Газивода, изборни 

чланови Високог савета судства из реда судија.  

 

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом тачке дневног 

реда : „ Доношење Пословника о раду Етичког одбора Високог савета судства“, отворио је 

дискусију. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да како је Нацртом Пословника 

о раду Етичког одбора Високог савета судства, који је као материјал достављен свим 

члановима Савета прописано да Пословником се ближе уређује образовање, састав и 

начин рада Етиког одбора, као и да Етички одбор има  пет чланова, мишљења је да у том 

Етичком одбору буду две судије републичког ранга, један судија у пензији, професор( 

чији се рад односи на Етику)  и представник Правосудне академије. 

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић, је  навео да је системски проблем што 

Законом о Високом савету судства и Пословником о раду, није утврђено да је Етички 

одбор стално радно тело Савета и да је по том питању одличну студију израдила Љубица 

Павловић и  да се залаже за више активних судија у саставу Етичког одбора. Истакао је да  

предлаже измене члана 3. алинеја 3.  нацрта Пословника којим је прописано да Етички 

одбор у сарадњи са Правосудном академијом, предузима активности у вези са припремом 

програма обуке, учествује и прати реализацију програма обуке судија из области етике, 

тако што предлаже да се на почетку реда дода реч: „самостално и“, као и да се измени 

редослед ове алинеје, као последње.  

 

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

измени нацрт Правилника о раду Етичког одбора Високог савета судства у члану 3. 

алинеја 3 Пословника тако што ће се на почетку реда додати реч: „ самостално и“ и да се 

измени редослед ове алинеје и иста буде последња. 

 

 Након гласања свих присутних чланова Савета, по овом предлогу није донета 

одлука, с обзиром да није постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 ЗА: ''''''''' '''''''''''' 

 ПРОТИВ: ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

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

 

Драгомир Милојевић, председник Савета предложио је да се  усвоји  Нацрт 

Пословника о раду Етичког одбора Високог савета судства и донесе Пословник о раду 

Етичког одбора Високог савета судства. 

 

Високи савет судства већином гласова је донео  

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЕТИЧКОГ ОДБОРА 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Члан 1. 

Пословником о раду Етичког одбора Високог савета судства (у даљем тексту: 

Пословник), ближе се уређује образовање, састав и начин рада Етичког одбора Високог 

савета судства (у даљем тексту: Етички одбор), као и друга питања од значаја за рад тог 

тела. 

 

Члан 2. 
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Етички одбор образује се као повремено радно тело Високог савета судства (у 

даљем тексту: Савет). 

Етички одбор има председника, заменика председника и три члана. 

Чланови између себе, на посебној седници, бирају председника и заменика 

председника.  

Савет именује чланове Етичког одбора, на период од четири године.  

 

 

Члан 3. 

Етички одбор: 

- прати поштовање одредаба Етичког кодекса за судије и Етичког кодекса чланова 

Високог савета судства; 

- предлаже Савету измене и допуне Етичког кодекса за судије и измене и допуне 

Етичког кодекса чланова Високог савета судства; 

- у сарадњи са Правосудном академијом, предузима активности у вези са припремом 

програма обуке, учествује и прати реализацију програма обуке судија из области 

етике; 

- даје начелна мишљења да ли је одређено понашање носиоца судијске функције у 

складу са Етичким кодексом за судије, односно да ли је понашање члана Савета у 

складу са Етичким кодексом чланова Високог савета судства; 

- доноси писана упутства и практичне смернице о етичким питањима, а по потреби 

обавља поверљива саветовања са подносиоцем иницијативе; 

- подноси извештај о свом раду Савету, најмање једном годишње; 

- обавља друге послове у вези са применом и поштовањем Етичког кодекса за судије 

и Етичког кодекса за чланове Високог савета судства.  

 

 

Административна канцеларија Високог савета судства обавља стручно-техничке и 

административне послове за потребе Етичког одбора.  

 

Члан 5. 

 

Председник Етичког одбора председава и руководи радом Етичког одбора.  

Председник Етичког одобра сазива седнице и предлаже дневни ред, по сопственој 

иницијативи или на предлог најмање три члана Етичког одбора, најкасније три дана пре 

дана одржавања седнице.  

Предлог за сазивање седнице који поднесу најмање три члана Етичког одбора 

садржи и рок у коме се предлаже одржавање седнице Етичког одбора. 
Заменик председника Етичког одбора обавља послове председника Етичког одбора у случају 

његовог одсуства или спречености. 
Седнице Етичког одбора одржавају се по потреби, а најмање четири пута годишње. 

               Етички одбор одлучује већином гласова чланова Етичког одбора.   

 

 

Члан 6. 

 

Јавност рада Етичког одбора обезбеђује се објављивањем извештаја о раду, 

објављивањем саопштења, мишљења, писаних упутстава и практичних смерница, на 

интернет страници Савета.  



6 

 

 

О свакој седници Етичког одбора води се записник.  

Записник потписује председник Етичког одбора. 

 

Члан 7. 

 

Етички одбор поступа по сопственој иницијативи или на основу иницијативе за 

давање мишљења (у даљем тексту: иницијатива) носиоца судијске функције, Савета или 

члана Савета.  

 

Члан 8. 

 

Иницијатива носиоца судијске функције, члана Савета или Савета се подноси 

Савету, у затвореној коверти, са назнаком „за Етички одбор“.  

Иницијатива се заводи у Савету, у посебном уписнику и доставља лицу које је 

одговорно за административно-техничку подршку Етичком одбору, ради распоређивања 

предмета председнику и члановима Етичког одбора према редоследу пријема.  

 

Члан 9. 

 

Етички одбор доноси начелно мишљење у року од 30 дана од дана пријема 

иницијативе и доставља га подносиоцу иницијативе, поштујући начело поверљивости 

поступка и приватности.  

 

 

                                                          Члан 10. 

 

Начелна мишљења, писана упутства и практичне смернице објављују се на 

интернет страници Високог савета судства.  

Начелна мишљења, писана упутства и практичне смернице које се објављују на 

интернет страници Високог савета судства Етички одбор припрема уз поштовање начела 

поверљивости поступка, начела приватности и у складу са одредбама Закона о заштити 

података о личности. 

 

Члан 11. 

 

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“.  

 

 

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

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

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

 

 Констатује се да је Нела Кубуровић, министар правде у 10,00 часова напустила 

Седницу због неодложних пословних обавеза. 

 

4. Поступање по пресуди Управног суда број II-3 У 16383/16 од 22.02.2018.године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Зоран Марковић, судија 

Основног суда у Лебану, поднео Савету захтев за увећање плате због оптерећености 

великим бројем предмета у односу на друге судије које поступају у том суду. Високи 

савет судства је о поднетом захтеву одлучио решењем од 25.10.2016. године, које решење 

је пресудом Управног суда  II-3У. 16383/16 од 22.02.2018. године, поништено и предмет 

враћен  Савету на поновно одлучивање.  

Драгомир Милојевић, председник Савета је поводом ове тачке дневног реда отворио 

дискусију. 

 

 Након добијене речи, судија Александар Пантић је истакао да анализом Извештаја 

о раду Основног суда у Лебану за период од 01.01.2014. до 02.12.2015. године, не 

произилази  

 

да је Зоран Марковић, судија Основног суда у Лебану, оптерећен већим обимом посла у 

односу на друге судије које су поступале у том периоду у истом суду и предложио да се 

захтев за увећање плате судије Зорана Марковића одбије као неоснован. 

 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 ОДБИЈА СЕ  захтев Зорана  Марковића, судије Основног суда у Лебану, за  

увећање плате за 50% почев од 01.01.2014. године па надаље док за то постоје законски 

разлози, као НЕОСНОВАН. 

 

 

5. Доношење одлуке о спојивости члана Tима за едукацију ученика и родитеља у 

програму превенције употребе дрога у школама  са судијском функцијом;  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је председница Вишег суда у 

Врању поднела захтев Високом савету судства ради давања мишљења да ли је чланство 

судије у  Тиму за едукацију ученика и родитеља у програму превенције употребе дрога у 

школама спојиво са судијском функцијом. 

- Након дискусије, Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' донео  

 

    О Д Л У К У 

Чланство у Тиму за едукацију ученика и родитеља у програму превенције уотребе 

дрога у школама није неспојиво са судијском функцијом. 

 

 

6. Доношење одлуке о спојивости посла предавача из области Кривичног права на 

Факултету за правне и пословне студије ,,Др Лазар Вркатић“ – Одељење у 

Нишу са судијском функцијом; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета, је истакао да је Ивана Миловановић, судија 

Основног суда у Нишу, поднела захтев за давање мишљења да ли је обављање судијске 

функције спојиво са обављањем послова предавача из области Кривичног права на 

Факултету за правне и пословне студије др. Лазар Вркатић-Одељење у Нишу. У Захтеву је 

навела да предавања и вежбе би држала ван радног времена и радило би се о наставној и 

научној делатности на основу закљученог уговора о ангажовању сарадника практичара, са 

одређеним бројем часова, уз накнаду. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

 

Посао предавача на факултету није неспојив са судијском функцијом. 

 

7. Доношење одлуке о спојивости чланства у Српској Краљевској Академији 

Иновационих наука, у својству академика-дописног члана са судијском 

функцијом; 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да се Горан Милић, судија 

Прекршајног суда у Београду, обратио захтевом за доношење одлуке о спојивости 

чланства у Српској Краљевској Академији Иновационих наука, у својству академика-

дописног члана са судијском функцијом. У захтеву је између осталог навео да је 

Српска Краљевска Академија Иновационих наука  невладина и нестраначка 

организација и да у истој не остварује било каква матријална примања. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

 

Чланство у Српској Краљевској Академији Иновационих наука у својству академика-

дописног члана није неспојиво са судијском функцијом. 

 

8. Одлучивање  о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

 

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

 

 

 

              О Д Л У К У 

                -о престанку судијске функције- 
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 Бранки Пејовић, судији Апелационог суда у Београду, престаје судијска функција 

услед навршења радног века, дана 15.09.2018. године. 

 

 

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

 

 

          О Д Л У К У 

            -о престанку судијске функције- 

 

 Аци Вучићевићу, судији Апелационог суда у Крагујевцу, престаје судијска функција 

услед навршења радног века, дана 16.09.2018. године. 

 

 

 

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

 

 

 

     О Д Л У К У 

         -о престанку судијске функције- 

 

 

 Даринки Девеџић, судији Основног суда у Мионици, престаје судијска функција услед 

навршења радног века, дана 18.09.2018. године 

 

 

 

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

 

 

 

     О Д Л У К У 

         -о престанку судијске функције- 

 

 

 Лидији Недић, судији Трећег основног суда у Београду, престаје судијска функција 

услед навршења радног века, дана 21.09.2018. године. 

 

 

 

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

 

 

 

     О Д Л У К У 

         -о престанку судијске функције- 
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 Бисери Марковић, судији Основног суда у Шапцу, престаје судијска функција услед 

навршења радног века, дана 21.09.2018. год 

 

 

 

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

 

 

 

     О Д Л У К У 

         -о престанку судијске функције- 

 

  Милијани Јеремић, судији Основног суда у Аранђеловцу, престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 24.09.2018. године. 

  

 

 

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

 

 

 

     О Д Л У К У 

         -о престанку судијске функције- 

 

 Радомиру Мазалици, судији Основног суда у Пријепољу, престаје судијска функција 

услед навршења радног века, дана 01.10.2018. године. 

 

 

 

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

 

 

     О Д Л У К У 

         -о престанку судијске функције- 

 

 

 Зорану Миловановићу, судији Основног суда у Ужицу, престаје судијска функција 

навршењем радног века, дана 04.10.2018. године. 

 

 

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

 

 

 

     О Д Л У К У 

         -о престанку судијске функције- 
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 Љиљани Максимовић, судији Управног суда, престаје судијска функција навршењем 

радног века, дана 09.10.2018. године. 

 

 

 

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

 

 

 

     О Д Л У К У 

         -о престанку судијске функције- 

 

 

  Предрагу Ерцу, судији Основног суда у Краљеву, престаје судијска функција услед 

навршења радног века, дана 19.10.2018. године. 

 

 

 

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

 

 

     О Д Л У К У 

         -о престанку судијске функције- 

 

 Жикици Нешићу, судији Вишег суда у Лесковцу, престаје судијска функција услед 

навршења радног века, дана 23.10.2018. године. 

 

 

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

 

 

 

     О Д Л У К У 

         -о престанку судијске функције- 

 

 Синиши Бјелици, судији Прекршајног суда у Зрењанину, престаје судијска функција 

услед навршења радног века, дана 29.10.2018. године.  

 

 

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

 

 

 

     О Д Л У К У 

         -о престанку судијске функције- 

 

 Миловану Петровићу, судији Основног суда у Новом Саду, престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 30.10.2018. године. 

 



12 

 

 

 

9. Одлучивањe о престанку судијске функције  на лични захтев;  

 

  Драгомир Милојевић, председник Савета, навео је да је Бојан Пешић, судија 

Апелационог суда у Крагујевцу, поднео захтев за престанак судијске функције са 10. 

септембром 2018. године, као и судије: Снежана Стојановић, судија Првог основног суда у 

Београду и Мирослав Кривокућа, судија Основног суда у Ивањици.  

 

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

 

 

     О Д Л У К У  

       -о престанку судијске функције- 

 

  Бојану Пешићу, судији Апелационог суда у Крагујевцу, престаје судијска функција 

на лични захтев, дана 10.09.2018. године. 

 

      

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

 

 

     О Д Л У К У  

       -о престанку судијске функције- 

 

  Снежани Стојановић, судији Првог основног суда у Београду, престаје судијска 

функција на лични захтев, дана 04.09.208. године. 

 

 

 

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

 

 

     О Д Л У К У  

       -о престанку судијске функције- 

 

  Мирославу Кривокући, судији Основног суда у Ивањици, престаје судијска 

функција на лични захтев дана 04.09.2018. године. 

  

 

 

10. Одлучивањe о престанку функције судије поротника на лични захтев;  

 

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

 

 

 О Д Л У К У 

                          -о престанку функције судије поротника- 
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 Киковић Драгани, судији поротнику Основног суда у Великом Градишту, престаје 

функција судије поротника на лични захтев, дана 04.09.2018. године. 

 

 

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

 

 

 О Д Л У К У 

                          -о престанку функције судије поротника- 

 

 Милени Мраовић, судији поротнику Основног суда у Сремској Митровици, 

престаје функција судије поротника на лични захтев, дана 04.09.2018. године. 

 

 

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

 

 

 О Д Л У К У 

                          -о престанку функције судије поротника- 

 

 Гордани Томић, судији поротникау Основног суда у Нишу, престаје функција 

судије поротника на лични захтев, дана 04.09.2018. године. 

 

 

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

 

 

 О Д Л У К У 

                                 -о престанку функције судије поротника- 

 

 

 Миодрагу Томићу, судији поротнику Основног суда у Нишу, престаје функција 

судије поротника на лични захтев, дана 04.09.2018.године. 

 

 

10. Разно: 

 

 

- Разматрање захтева за упућивање на студијско путовање; 

 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  
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О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јелени Ивановић, председнику Управног 

суда, у Виљнус, у Литванији, 5. септембра 2018. године, ради присуствовања 

инаугуративном догађају на коме ће се дискутовати о развоју Регионалне мреже изборне 

јуриспруденције за Европу и Евроазију.  

 

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

 

 

О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Снежани Николић Гаротић, судији Вишег 

суда у Београду, у Скопље,  12. септембра 2018. године, ради присуствовања регионалном  

састанку пројекта Европске Уније ,,Сарадња у кривичном правосуђу: јачање заштите 

сведока у борби против организованог криминала, тероризма и корупције (WINGPRO 

III)“.  

 

 

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

О Д Л У К У 

          

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Зорани Трајковић, судији Вишег суда у 

Београду, у Брисел, у периоду од 11. до 12. септембра 2018. године, ради присуствовања 

ТАЕКС конференцији о наслеђу прошлости.  

 

 

- Високи Савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јовану Кордићу, судији Привредног 

апелационог суда, у Атину, у периоду од 4. до 7. октобра 2018. године, ради 

присуствовања Годишњем семинару Судијског огранка INSOL EUROPE  на тему: „Forum 

shopping”, односно преварног мењања адресе и пресељавања у друге земље у циљу 

избегавања отварања или последица стечајног поступка.  

 

- Доношење одлукe о измени Одлуке Високог савета судства о образовању 

Комисије Привредног апелационог суда за спровођење поступка вредновања 

и утврђивање оцена рада судија и председника Привредног суда у Београду, 
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Привредног суда у Ваљеву, Привредног суда у Панчеву, Привредног суда у 

Краљеву, Привредног суда у Крагујевцу, Привредног суда у Пожаревцу, 

Привредног суда у Ужицу и Привредног суда у Чачку број: 119-05-342/2016-01 

од 13.09.2016. године 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да је заменик 

председника Привредног апелационог суда доставила Високом савету судства допис са 

предлозима да се измени одлука Високог савета судства о образовању Комисије 

Привредног апелационог суда број 119-05-342/2016-01 од 13.09.2016. године, с обзиром да 

су наведеном одлуком као заменици чланова Комисије одређене Јелена Вилдовић 

Живковић и Снежана Новчић, судије Привредног апелационог суда које из оправданих 

разлога нису у могућности да обављају те дужности. Предложила је да се одлука измени 

тако што ће се за заменика члана Комисије уместо Јелене Вилдовић Живковић именовати 

Биљана Суботић, судија Привредног апелационог суда, а уместо Снежане Новчић за 

заменика члана Комисије именовати Иванка Спаховић, судија Привредног апелационог 

суда. 

 

 

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

 

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

Мења се одлука Високог савета судства о образовању Комисије Привредног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника судова број: 119-05-342/2015-01 од 13.09.2016. године, тако што се: 

 

- уместо Јелене Вилдовић Живковић, за заменика члана Комисије именује Биљана 

Суботић, судија Привредног апелационог суда, а 

- уместо Снежанe Новчић, за заменика члана Комисије именује Иванка Спаховић, 

судија Привредног апелационог суда.      

 

- Доношење одлуке о измени Одлуке о броју судија у судовима; 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о броју судија у судовима 

 

Члан 1. 
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У Одлуци о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 

11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 31/18 и 58/18), члан 2.  мења  

се и гласи: 

 

,,Члан 2. 

 

     Врховни касациони суд  има председника и  45 судија.“    

 

 

- Разматрање захтева за упућивање судије у други државни орган, 

институцију надлежну за обуку у правосуђу или међународну 

организацију; 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да се директор  Правосудне 

академије обратио захтевом за упућивање, Соње Видановић, судије Основног суда у 

Суботици, у Правосудну академију ради обављања стручних послова. Истакао је да је 

потребно да се прибави мишљење председника суда у коме судија обавља судијску 

функцију као и сагласност судије. 

 

Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео закључак да се од 

председника Основног суда у Суботици дописом прибави мишљење за 

упућивање Соње Видановић, судије Основног суда у Суботици у 

Правосудну академију, ради обављање стручних послова, као и 

сагласност судије Соње Видановић. 

 

- Доношење одлуке о упућивању судије  у други суд; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да се председник Вишег суда у 

Јагодини обратио Високом савету судства, захтевом за упућивање Јасмине Цветковић, 

судије Основног суда у Јагодини на рад  у Виши суд у Јагодини, а услед повећаног обима 

посла у Вишем суду у Јагодини. Уз захтев је достављена сагласност седнице свих судија 

Вишег суда у Јагодини и Основног суда у Јагодини као и сагласност Јасмине Цветковић, 

судије Основног суда у Јагодини. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

Јасмина Цветковић, судија Основног суда у Јагодини, упућује се на рад у Виши суд 

у Јагодини почев од 01.10.2018. године,  најдуже  годину дана. 

 

- Доношење одлуке о премештају судије у други суд; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Јасна Ковачевић, судија 

Вишег сда у Шапцу, поднела Високом савету судства захтев за премештај у Виши суд у 

Новом Саду и уз захтев приложила сагласност за премештај председника Вишег суда у 

Шапцу и председника Вишег суда у Новом Саду. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

Јасна Ковачевић, судија Вишег суда у Шапцу, премешта се на рад у Виши суд у 

Новом Саду, почев од 04.09.2018. године. 

 

-  Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија у Апелационом 

суду у Крагујевцу; 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео одлуку о расписивању огласа 

за избор 4 судије у Апелационом суду у Крагујевцу. 

 

- Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија у: Вишем суду 

Ваљеву, Вишем суду у Панчеву, Вишем суду у Крагујевцу, Вишем суду у 

Нишу и Вишем суду у Зрењанину; 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о расписивању огласа 

за избор 1 судије у Вишем суд у Ваљеву, 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о расписивању оглас 

за избор 2 судије у Вишем суду у Панчеву, 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о расписивању огласа 

за избор 1 судије у Вишем суду у Крагујевцу, 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о расписивању огласа 

за избор 3 судије у Вишем суду у Нишу, 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о расписивању 

огласа за избор 2 судије у Вишем суд у Зрењанину. 

 

- Доношење одлуке о ванредном вредновању судија; 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о ванредном 

вредновању судија који су поднели пријаве на оглас за избор судија у 

Управном суду, објављеног у „Службеном гласнику РС“ бр.39/18 од 

25.05.2018. године, а према списку који је саставни део записника. 
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Седница завршена у 10.40 часова. 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


