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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
Број: 06-00-38/2018-01 

Датум:11.12.2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

                           ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ШЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 11. децембра  2018. године 

 

 

Седница је почела у 9,00 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 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 Савета је предложио да се дневни ред седнице 

допуни  и измени тако што ће се након прве тачке дневог реда додати тачка: „ Доношење 

одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника у Привредном суду 

у Лесковцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 39/18 од 25. маја 2018. 

године„ и да се изостави одлучивање по тачки: „17. Разматрање изјава Чедомира 

Бацковића, помоћника министра правде датих у емисији на ,,Хепи“ телевизији, с обзиром 

да на седници нису присутни сви чланови Савета. 

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Двадесет шесту 

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

измењен и допуњен: 

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

1. Доношење одлука о избору судија на сталну судијску функцију, који су први пут 

бирани на судијску функцију на период од три године; 
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2. Доношење одлуке  o поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника у 

Привредном суду у Лесковцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 

39/18 од 25. маја 2018. године; 

3. Одлучивање о предлогу председника суда о упућивању судије на обавезан 

здравствени преглед, ради утврђења радне способности за обављање судијске 

функције у предмету: 119-00-854/2018-01; 

4.  Одлучивање о предлогу председника суда о упућивању судије на обавезан 

здравствени преглед, ради утврђења радне способности за обављање судијске 

функције у предмету: 119-00-1143/2018-01; 

5. Разматрање иницијативе  за разрешење председника  суда у предмету број: 071-00-

753/2018-01; 

6. Поступање по пресуди Управног суда број III-1 У 9075/16 од 05.10.2018.године; 

7. Разматрање притужбе  судије у предмету број: 071-00-879/2018-01; 

8. Разматрање притужбе судије у предмету број:071-00-998/2018-01, изјављене у 

смислу одредбе члана 29. Закона о судијама;  

9. Доношење одлуке о спојивости  посла члана Стручног савета Јавнобележничке 

коморе Србије са судијском функцијом; 

10. Доношење одлуке о спојивости посла предавача  на Дипломатској академији на 

катедри Уставно право са судијском функцијом; 

11. Доношење одлуке о спојивости функције члана  Савета за безбедност општине са 

судијском функцијом; 

12. Разматрање захтева за премештај судија у други суд; 

13. Разматрање захтева за упућивање  судија у други суд;  

14. Разматрање захтева за умањење прилива предмет на месечном нивоу заменику 

Дицисплинког тужиоца Високог савета судства;  

15. Разматрање захтева  судије за ванредно вредновање; 

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

17.  Одлучивањe о престанку судијске функције на лични захтев; 

18. Разно 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на предложен допуњен  и измењен 

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

Двадесет шесту  редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

1. Доношење одлука о избору судија на сталну судијску функцију, који су први пут 

бирани на судијску функцију на период од три године; 

 

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

реч председнику Комисије за вредновање рада судија и председника судова, судији 

Бранислави Горавици. 
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Судија Бранислава Горавица је навела да је Одлуком Народне скупштине РС број 

43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник РС“, број 92/15) Данијел Хромиш, изабран 

први  

пут на судијску функцију у Основни суд у Врбасу, а ступио је на судијску функцију 

16.12.2015. године. Kомисија Вишег суда у Сомбору за спровођење поступка вредновања 

и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Врбасу и Основног суда у 

Сомбору, спровела је поступак вредновања рада судије Данијела Хромиша. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V -34-18/2018 од 

05.11.2018. године којом је именованом судији, за прву, другу и трећу годину рада, 

односно за период од 16.12.2015. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се 

Данијел Хромиш, судија Основног суда у Врбасу изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Врбасу почев од 17.12.2018. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 92/15) Мићо Радић, је  изабран први пут на судијску функцију у Основни суд у 

Врбасу, а ступио је на судијску функцију 16.12.2015. године. Kомисија Вишег суда у 

Сомбору за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Врбасу и Основног суда у Сомбору, спровела је поступак 

вредновања рада судије Мића Радића. Након спроведеног поступка вредновања рада, 

комисија је донела одлуку Су V -34-18/2018 од 05.11.2018. године којом је именованом 

судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 16.12.2015. године до 60 

дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“.  Комисија предлаже да се Мићо Радић, судија Основног суда у 

Врбасу изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Врбасу почев од 17.12.2018. 

године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 92/15) Ана Бекљаш, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у 

Новом Саду, а ступила је на судијску функцију 18.12.2015. године. Kомисија Вишег суда у 

Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду,  спровела је 

поступак вредновања судије Ане Бекљаш. Након спроведеног поступка вредновања рада, 

комисија је донела одлуку Су V -34-23/2018 од 05.11.2018. године којом је именованој 

судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 18.12.2015. године до 60 

дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. Истакла је да Комисија предлаже да се Ана Бекљаш, судија Основног 

суда у Новом Саду, изабере на сталну судијску функцију у Основни  суд у Новом Саду 

почев од 19.12.2018. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 92/15) Ана Грубер, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у 

Новом Саду, а ступила је на судијску функцију 18.12.2015. године. Kомисија Вишег суда у 

Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду,  спровела је 

поступак вредновања рада судије Ане Грубер. Након спроведеног поступка вредновања 

рада, комисија је донела одлуку Су V -34-23/2018 од 05.11.2018. године којом је 

именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 18.12.2015. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Комисија предлаже да се Ана Грубер, судија Основног суда у 

Новом Саду, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Новом Саду почед од 

19.12.2018. године. 
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Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 92/15) Бранка Мајер, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у 

Новом Саду, а ступила је на судијску функцију 18.12.2015. године.  Kомисија Вишег суда 

у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду  спровела је 

поступак вредновања рада судије Бранке Мајер. Након спроведеног поступка вредновања 

рада, комисија је донела одлуку Су V -34-23/2018 од 05.11.2018. године којом је 

именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 18.12.2015. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Навела је да Комисија предлаже да се Бранка Мајер, судија 

Основног суда у Новом Саду изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Новом 

Саду почев од 19.12.2018. године.                                                                 

Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 92/15) Весна Еремин Ђорђевић, изабрана је први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Новом Саду, а ступила је на судијску функцију 18.12.2015. године. 

Kомисија Вишег суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у 

Новом Саду,  спровела је поступак вредновања рада судије Весне Еремин Ђорђевић. 

Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V -34-

23/2018 од 05.11.2018. године којом је именованој судији, за прву, другу и трећу годину 

рада, односно за период од 18.12.2015. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Предложила је 

да се Весна Еремин Ђорђевић, судија Основног суда у Новом Саду, изабере на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.208. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 91/15) Душан Дакић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни суд у 

Новом Саду, а ступио је на судијску функцију 18.12.2015. године. Kомисија Вишег суда у 

Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду,  спровела је 

поступак вредновања рада судије Душана Дакића. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V- 34-23/18 од 05.11.2018. године којом је 

именованом судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 18.12.2015. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Предложила је да се Душан Дакић, судија Основног суда у 

Новом Саду изабере на сталнлу судијску функцију у Основи суд у Новом Саду почев од 

19.12.2018. године. 

Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 92/15) Јелена Грубор, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд 

у Новом Саду, а ступила је на судијску функцију 18.12.2015. године. Kомисија Вишег суда 

у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду,  спровела је 

поступак вредновања рада судије Јелене Грубор. Након спроведеног поступка вредновања 

рада, комисија је донела одлуку Су V -34-23/2018 од 05.11.2018. године којом је 

именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 18.12.2015. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Предложила је да се Јелена Грубор, судија Основног суда у 

Новом Саду изабере на сталну судијску функцију почев од 19.12.2018. године.  
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Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 92/15) Јелена Павловић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Новом Саду, а ступила је на судијску функцију 18.12.2015. године. Kомисија Вишег 

суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду,  спровела је 

поступак вредновања рада судије Јелене Павловић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V -34-23/2018 од 05.11.2018. године којом 

је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 18.12.2015. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Предложила је да се Јелена Павловић, судија Основног суда у 

Новом Саду, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 

19.12.2018. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 92/15) Марија Козлина, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Новом Саду, а ступила је на судијску функцију 18.12.2015. године. Kомисија Вишег 

суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду,  спровела је 

поступак вредновања рада судије Марије Козлинe. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V -34-23/2018 од 05.11.2018. године којом 

је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 18.12.2015. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Предложила је да се Марија Козлина, судија Основног суда у 

Новом Саду, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 

19.12.2018. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 91/15) Милан Кнежевић, изабран је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Новом Саду, а ступио је на судијску функцију 18.12.2015. године. Kомисија Вишег 

суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду,  спровела је 

поступак вредновања рада судије Милана Кнежевића. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V- 34-23/18 од 05.11.2018. године којом је 

именованом судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 18.12.2015. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Предложила је да се Милан Кнежевић, судија Основног суда 

у Новом Саду, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 

19.12.2018. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 92/15) Слободанка Милић Жабаљац, изабрана је први пут на судијску функцију 

у Основни суд у Новом Саду, а ступила је на судијску функцију 18.12.2015. године. 

Kомисија Вишег суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у 

Новом Саду,  спровела је поступак вредновања рада судије Слободанке Милић Жабаљац. 

Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V -34-

23/2018 од 05.11.2018. године којом је именованој судији, за прву, другу и трећу годину 

рада, односно за период од 18.12.2015. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Предложила је 

да се Слободанка Милић Жабаљац, судија Основног суда у Новом Саду, изабере на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године.  
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Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 92/15) Тамара Башић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд 

у Новом Саду, а ступила је на судијску функцију 18.12.2015. године. Kомисија Вишег суда 

у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду,  спровела је 

поступак вредновања судије Тамаре Башић. Након спроведеног поступка вредновања 

рада, комисија је донела одлуку Су V 34-23/2018 од 05.11.2018. године којом је 

именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 18.12.2015. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Предложила је да се Тамара Башић, судија Основног суда у 

Новом Саду изабере на сталну судијску функцују у Основни суд у Новом Саду почев од 

19.12.2018. године.  

Одлуком Народне скупштине РС број 43 од 05.11.2015. године (,,Службени гласник 

РС“, број 92/15) Тијана Јаковљевић, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни 

суд у Новом Саду, а ступила је на судијску функцију 18.12.2015. године. Kомисија Вишег 

суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду  спровела је 

поступак вредновања рада судије Тијане Јаковљевић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 34-23/2018 од 05.11.2018. године којом 

је именованој судији, за прву, другу и трећу годину рада, односно за период од 18.12.2015. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Предложила је да се Тијана Јаковљевић, судија Основног суда 

у Новом Саду изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 

19.12.2018. године. 

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

Данијел Хромиш, судија Основног суда у Врбасу изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Врбасу почев од 17.12.2018. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Данијел Хромиш, судија Основног суда у Врбасу, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Врбасу почев од 17.12.2018. године. 

 

 

 

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

Радић, судија Основног суда у Врбасу изабере на сталну судијску функцију у Основни суд 

у Врбасу почев од 17.12.2018. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 
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                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Мићо Радић, судија Основног суда у Врбасу, бира се на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Врбасу почев од 17.12.2018. године. 

 

 

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

Бекљаш, судија Основног суда у Новом Саду  изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Ана Бекљаш, судија Основног суда у Новом Саду, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

 

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

Грубер, судија Основног суда у Новом Саду  изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Ана Грубер, судија Основног суда у Новом Саду, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

 

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

Мајер, судија Основног суда у Новом Саду  изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Бранка Мајер, судија Основног суда у Новом Саду, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се Весна 

Ермин Ђорђевић, судија Основног суда у Новом Саду  изабере на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Весна Ермин Ђорђевић, судија Основног суда у Новом Саду, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

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

Дакић, судија Основног суда у Новом Саду  изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Душан Дакић, судија Основног суда у Новом Саду, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

 

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

Грубор, судија Основног суда у Новом Саду  изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Јелена Грубор, судија Основног суда у Новом Саду, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

 

 

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

Павловић, судија Основног суда у Новом Саду  изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' донео  

 

 

О Д Л У К У 

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Јелена Павловић, судија Основног суда у Новом Саду, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

 

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

Козлина, судија Основног суда у Новом Саду  изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Марија Козлина, судија Основног суда у Новом Саду, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

 

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

Кнежевић, судија Основног суда у Новом Саду  изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Милан Кнежевић, судија Основног суда у Новом Саду, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

 

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

Слободанка Милић Жабљац, судија Основног суда у Новом Саду  изабере на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

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

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Слободанка Милић Жабљац, судија Основног суда у Новом Саду, бира се на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

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

Башић, судија Основног суда у Новом Саду  изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Тамара Башић, судија Основног суда у Новом Саду, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

 

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

Јаковљевић, судија Основног суда у Новом Саду  изабере на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                              -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 Тијана Јаковљевић, судија Основног суда у Новом Саду, бира се на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Новом Саду почев од 19.12.2018. године. 

 

 

2. Доношење одлуке  o поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника у Привредном суду у Лесковцу, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“, број 39/18 од 25. маја 2018. године; 

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

реч председнику Комисије Високог савета судства, судији Бранислави Горавици. 

 

 Судија Бранислава Горавица је навела да се за председника Привредног суда у 

Лесковцу, првобитно се било пријавило троје судија, од којих је једна пријава одбачена, 

тако да су остала два кандидата Илић Мирослав и Веселинка Јеремић и обоје су судије 

Привредног суда у Лесковцу. Кандидати су уз пријаве доставили програм рада, који је 

програм рада оба кандидата  Комисија оценила оценом пет. Комисија је обавила разговор 
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са кандидатима. На разговору је кандидат Веселинка Јеремић добила чисту петицу, а 

кандидат Мирослав Илић 4,33, то значи да су два члана Комисије дала по четворку а један 

члан петицу, те је Комисија за оба кандидата утврдила просечну оцену са разговора и 

програма рада, те након тога утврдила и коначну оцену на основу Правилника, тако да су 

оба кандидата имали петицу.  Комисија предлаже кандидата Веселинку Јеремић. 

Веселинка Јеремић је 1964. годиште. Била је приправник од 1990. године у Основном суду 

у Приштини, а после и стручни сарадник у том суду. За судију на сталној  судијској 

функцији 

изабрана је 10.06.1996. године, а судијску функцију у Привредном суду у Лесковцу 

обавља од 13.12.2012. године. Има оцену рада „изузетно успешно обавља судијску 

функцију“. Што се тиче мишљења колектива, колектив је дао прво једно опште позитивно 

мишљење за оба кандидата, уз образложење са њиховим квалитетима, а на тајном гласању 

су поделили гласове четири, четири. Комисија је дала предност овом кандидату јер је била 

елоквентнија и уверљивија на разговору и имала је аналитичнији приступ како би 

организовала рад у суду и бавила се тим проблемима, па и зато што је мало млађа с 

обзиром да  Комисија сматра да има мало више енергије. По мишљењу Комисије оба 

кандидата су одлични кандидати.  

 

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

Веселинка Јеремић, судија Привредног суда у Лесковцу, предложи Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Привредног суда у Лесковцу. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о предлогу Веселинке 

Јеремић, судије Привредног суда у Лесковцу, Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Привредног суда у Лесковцу. 

 

3. Одлучивање о предлогу председника суда о упућивању судије на обавезан 

здравствени преглед, ради утврђења радне способности за обављање судијске 

функције у предмету: 119-00-854/2018-01; 

 

Драгомир Милојевић председник Савета је навео да је председник '''''''''''''''''''''''''' '''''''''' 

''' ''''''''''''''''''''''''' поднео предлог за доношење одлуке о упућивању на обавезан здравствени 

преглед судију ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

и поводом ове тачке дневног реда дао реч судији известиоцу Матији Радојичићу. 

 

Судија Матија Радојичић је навео да је председник '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' 

поднео предлог за доношење одлуке о упућивању на обавезан здравствени преглед 

''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''  ''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''. Истакао је да је уз предлог 

достављен велики број захтева за изузеће судије од поступања у предметима којима је био 

задужен као доказ за наводе који су изнети у предлогу. Судија Матија Радојичић је 

упознао присутне чланове Савета са садржином достављеног предлога, садржином 

достављених доказа уз предлог, као и са свим битним чињеницама потребних за 

доношење одлуке у овој правној ствари.  

 

Након излагања судије известиоца Драгомир Милојевић, председник Савета 

отворио је дискусију. 
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Након добијене речи судија Бранислава Горавица је навела да је мишљења да 

наведено понашање судије које је у достављеном предлогу наведено представља елементе 

за вођење дисциплинског поступка против судије, а не за упућивање судије на обавезан 

здравствени преглед. 

 

Након добијене речи судија Иван Јовичић је навео да с обзиром да је предлог 

доставио председник суда који најбоље познаје ситуацију на терену, због чега је сагласан 

да се судија упути на обавезан здравствени преглед. 

 

Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода истакла је да је сагласна 

да се судија упути на здравствени преглед. 

 

Након добијене речи судија Саво Ђурђић,  је навео да није сагласан са предлогом 

да се судија упути на здравствени преглед јер уз предлог нису достављени докази који 

доводе у сумњу његову радну способност за обављање судијске функције. 

 

Након добијене речи Петар Петровић је навео да је мишљења да је председник 

против судије требало да покрене дисциплински поступак, а с обзиром да је достављен 

предог за упућивање судије на обавезан здравствени преглед, сматра да о истом треба 

одлучити и судију упутити на преглед како је предложено од стране председника.  

 

Након добијене речи судија Александар Пантић је изјавио да је сагласан да се 

судија упути на обавезан здравствени преглед. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да из достављеног предлога 

председника суда и достављеног прилога не произилазе чињенице на основу којих би се 

довела у сумњу радна способност судије за обављање судијске функције, те како нема 

доказа за изнете наводе у предлогу, сматра да судију не треба слати на здравствени 

преглед. 

 

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

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

''''''''''''''''''''''' упути на обавезан здравствени преглед ради утврђења радне способности за 

обављање судијске функцие. 

 

 

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

 

     О Д Л У К У  

 

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

''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' упућује се на обавезан здравствени преглед ради утврђења 

радне способности за обављање судијске функције. 

 

  

(ЗА: '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '' '''''''''' '''''''''''''''') 
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(ПРОТИВ: ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''' ''''''''' ''''''''''''' 

 

 

4.  Одлучивање о предлогу председника суда о упућивању судије на обавезан 

здравствени преглед, ради утврђења радне способности за обављање судијске 

функције у предмету: 119-00-1143/2018-01; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' 

'''''''''''''''' доставио Високом савету судства предлог за упућивање ''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''' 

''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''' на обавезан здравствени преглед и поводом ове тачке 

дневног реда дао је реч судији известиоцу Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео  да је председник '''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''' доставио 

Високом савету судства предлог за упућивање ''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

'''''''''''' ''' '''''''''''''' на обавезан здравствени преглед. Уз предлог председник је доставио 

лекарску документацију која се односи на судију, као доказ на  истакнуте наводе у 

предлогу. Судија Иван Јовичић упознао је присутне чланове Савета са  садржином 

поднетог предлога,  са садржином достављених доказа и свим битним чињеницама за 

одлучивање у овој правној ствари. 

 

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

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

''' '''''''''''''' упути на обавезан здравствени преглед ради утврђења радне способности за 

обављање судијске функцие. 

 

 

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

 

 

     О Д Л У К У  

 

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

''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''', упућује се на обавезан здравствени преглед ради утврђења радне 

способности за обављање судијске функције. 

 

 

 

5. Разматрање иницијативе  за разрешење председника  суда у предмету број: 071-

00-753/2018-01; 

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

реч судији известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''' поднео је Високом савету судства поднесак насловљен 

као Иницијатива за разрешење председника ''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''  У 

поднеску је истакао да је иницијативу за резрешење председника поднео  због кршења 
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Устава и закона и учињених дисциплинских прекрашја као и тешког дисциплинског 

прекршаја у вршењу функције председника суда. Судија Александар Пантић упознао је 

присутне чланове Савета са садржином иницијативе. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео закључак да се поднесак 

насловљен као Иницијатива за разрешење ''''''''''''' '''''''''''''''  ''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' ''''''' '' '''''''''' проследи на надлежност и даље поступање 

Дисциплинском тужиоцу Високог савета судства, и о томе дописом 

обавести подносилац иницијативе. 

 

6. Поступање по пресуди Управног суда број III-1 У 9075/16 од 05.10.2018.године; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је пресудом Управног суда 

број III-1 У 9075/16 од 05.10. 2018.године уважена тужба тужиље Биљане Јеротијевић, 

судије Основног суда у Сремској Митровици и поништено решење Високог савета судства 

број: 119-05-00436/16/2013-01 од 10.05.2016. године и враћен предмет на поновно 

одлучивање.  

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

 

          Биљана Јеротијевић, судија Основног суда у Сремској Митровици, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), премешта се у Основни суд у Старој Пазови, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

101/13), почев од 01. јануара 2014. године. 

 

 

7. Разматрање притужбе  судије у предмету број: 071-00-879/2018-01; 

 

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

реч судији известиоцу Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је дана 19.09.2018.године у Високом савету судства 

примљена притужба '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''', којој је Одлуком Високог савета судства од 

04.09.2018.године, на лични захтев престала судијска функција даном доношења одлуке. У 

притужби се наводи да је подносилац притужбе у захтеву за престанак судијске функције 

од 31.08.2018.године упућеном Високом савету судства,  навела да је председнику '''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''  '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' поднела захтев за коришћење годишњег одмора али да јој је 

усмено саопштено да се одбија и да решење није добила.  
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се притужба 

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

одбаци. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ притужба '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' 

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

 

 

 

8. Разматрање притужбе судије у предмету број:071-00-998/2018-01, изјављене у 

смислу одредбе члана 29. Закона о судијама;  

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

реч судији известиоцу Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' 

''''''''''''''''''''''''' на основу члана 29. Закона о судијама  Високом савету судства поднела дана 

29.10.2018.године притужбу и допуну притужбе 31.10.2018.године, на рад председника 

''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''', ради заштите права судије поводом искључења-изузећа од 

вршења судијске функције. Судија Иван Јовичић је упознао присутне чланове Савета са 

садржином поднете притужбе и допуне притужбе и свим потребним чињеницама за 

доношење одлуке у овој правној ствари. 

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

притужба '''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''', поднета у смислу члана 29. 

Закона о судијама, против председника '''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''' одбаци. 

 

 

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

 

                                            Р Е Ш Е Њ Е  

 

  

ОДБАЦУЈЕ СЕ притужба '''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''', 

поднета у смислу одредбе члана 29. Закона о судијама, против председника ''''''''''''''''''''''''' 

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

 

 

9. Доношење одлуке о спојивости  посла члана Стручног савета Јавнобележничке 

коморе Србије са судијском функцијом; 
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Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је навео да је Новица 

Пековић, председник Апелационог суда у Новом Саду доставио поднесак Високом савету 

судства, којим је обавестио Савет о томе  да је Одлуком Извршног одбора 

Јавнобележничке коморе Србије изабран за члана Стручног савета Јавнобележничке 

коморе Србије, те је затражио мишљење Савета о томе  да ли је овај избор у супротности 

са вршењем судијске функције. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да 

обављање посла члана Стручног савета Јавнобележничке коморе Србије није неспојиво са 

судијском функцијом. 

 

 

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

 

О Д Л У К У  

 

Обављање посла члана Стручног савета Јавнобележничке коморе Србије није 

неспојиво са судијском функцијом. 

 

 

 

10. Доношење одлуке о спојивости посла предавача  на Дипломатској академији на 

катедри Уставно право са судијском функцијом; 

 

  Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је судија Привредног 

апелационог суда Данијела Дукић поднеском  обавестила Савет да постоји могућност о 

њеном ангажовању у својству предавача на Дипломатској академији у Београду за 

Уставно право. Истакла је да предавања ће се одржавати некада у току радног времена, а 

некада у поподневним терминима, уз накнаду и затражила мишљење Високог савета 

судства  о спојивости наведеног посла са судијском функцијом. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда отворио је дискусију. 

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је навео да судија може ван радног 

времена  да се без посебног одобрења бави наставном и научном делатношћу уз накнаду. 

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица наводи да судија пита Савет да 

ли је посао предавача на Дипломатској академији на катедри Уставно право спојиво са 

судијском функцијом, а одобрење за евентуално у радно време обављање овог посла мора 

да јој да одобрење председник суда. Судија Бранислава Горавица наводи да сматра да 

судија може да предаје на овој Академији, а да уколико мора да иде у радно време, она 

мора да се обрати председнику суда да јој се одобри то. 

 

 Након добијене речи судија Александар Пантић је навео да је и он сагласан да 

судија може да предаје на овој Академији. 

 



17 

 

 

 Након добијене речи судија Иван Јовичић је навео да је сагласан са напред изнетим 

наводима из дискусије да судија може да предаје на напред наведеној Академији. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да судија има право да у току 

рада само да предаје у Правосудној академији. 

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је истакао да је потребно донети одлуку 

да није неспојиво обављање посла предавача после радног времена на Дипломатској 

академији на катедри Уставног права, са судијском функцијом. 

 

   

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

 

О Д Л У К У 

 

     I 

 

Посао предавача на Дипломатској академији на катедри Уставног права, ван 

радног времена није неспојиво са судијском функцјом. 

 

   II 

 

Посао предавача на Дипломатској академији на катедри Уставног права, у 

току радног времена је неспојиво са судијском функцјом. 

 

 

 

11. Доношење одлуке о спојивости функције члана  Савета за безбедност општине 

са судијском функцијом; 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда дао је реч судији известиоцу Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

доставио Савету поднесак са прилогом - обраћање Агенцији за борбу против корупције,  и 

поднеском захтева да Савет у оквиру својих надлежности предузме Законом предвиђене 

мере против ''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''''''''', с обзиром на то 

да је Скупштина општине Мали Зворник  решењем број 06-891 од 27.04.2018. године, 

именовала Савет за безбедност  општине и за члана Комисије именовала ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' 

'''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' који  као члан Савета за безбедност општине  

прима накнаду. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Посао члана Савета за безбедност Скуштине општине Мали Зворник  је неспојиво 

са судијском функцијом. 

 

 

12. Разматрање захтева за премештај судија у други суд; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да се Светлана Ђурић, судија 

Привредног суда у Пожаревцу обратила са молбом за доношење решења о њеном 

премештају у Привредни суд у Београду. Навела је да има пребивалиште у Београду, и да  

претходне четири године путује у Пожаревац. Доставњена је сагласност председника 

Привредног суда у Пожаревцу и сагласност председника Привредног суда у Београду. 

 

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

Светлана Ђурић, судија Привредног суда у Пожаревцу премести у Привредни суд у 

Пожаревцу почев од 01.01.2019. године. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

Светлана Ђурић, судија Привредног суда у Пожаревцу, премешта се у Привредни 

суд у Београду почев од 01.01.2019. године. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Сунчица Савић, судија 

Прекршајног суда у Београду и председник Прекршајног суда у Обреновцу, поднела 

молбу Високом савету судства за премештај из Прекршајног суда у Београду у 

Прекршајни суд у Обреновцу, будући да живи у Умци која је ближа Обреновцу него 

Београду.  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

Сунчица Савић, судија Прекршајног суда у Београду премешта се у Прекршајни 

суд у Обреновцу почев од 01.01.2019. године. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је навео да су Данијела 

Јовић, судија Основног суда у Прокупљу и Марија Стојановић, судија Основног суда у 

Куршумлији поднеле Високом савету судства молбу за премештај у којој су навеле 

разлоге за премештај  и предложиле да се судија  Данијела Јовић премести у Основни суд 
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у Куршумлији, а судија Марија Станојевић у Основни суд у Прокупљу. За премештај ових 

судија пристигла је и сагласност председника  оба суда.  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

 Данијела Јовић, судија Основног суда у Прокупљу, премешта се у Основни суд у 

Куршумлији почев од 01.01.2019. године. 

 

 Марија Стојановић, судија Основног суда у Куршумлији, премешта се у Основни 

суд у Прокупљу почев од 01.01.2019. године. 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да се Немања Ковачевић, судија 

Основног суда у Великој Плани, обратио Високом савету судста молбом за премештај из 

Основног суда у Великој Плани у Основни суд у Крагујевцу. Као разлог за премештај 

наводи свакоднево путовање на релацији Крагујевац - Велика Плана и тешко здравстевено 

стање свога оца.  

 

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

Основног суда у Великој Плани и председника Основног суда у Крагујевцу, 

затражи сагласност за премештај судије Немање Ковачевића из Основног 

суда у Великој Плани у Основни суд у Крагујевцу. 

 

13. Разматрање захтева за упућивање  судија у други суд;  

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да се вршилац функције 

председника Вишег суда у Шапцу обратио Високом савету судста молбом за упућивање 

судија Основног суда у Шапцу на рад у Виши суд у Шапцу, а због повећаног обима посла 

у том суду и предложио за упућивање судије Основног суда у Шапцу и то: Невену Илић 

Лазић, Мирјану Пајтић, Драгослава Савића, који су дали писану сагласност за упућивање. 

На седници свих судија Вишег суда у Шапцу дато је једногласно мишљење да су 

именоване судије стручне и оспособљене да обављају судијску функцију у Вишем суду у 

Шапцу.  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

Мирјана Пајтић, судија Основног суда у Шапцу, упућује се на рад у Виши суд у 

Шапцу почев од 01.01.2019. године, а најдуже годину дана. 

 

Драгослав Савић, судија Основног суда у Шапцу, упућује се на рад у Виши суд у 

Шапцу почев од 01.01.2019. године, а најдуже годину дана. 
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Дратомир Милојевић председник Савета је навео да је председник Прекршајног 

суда у Сјеници, дописом од 3. децембра 2018. године, обавестила Високи савет судства да 

је потребно упутити једног судију на рад у Прекршајни суд у Сјеници, из разлога што у 

суду ради троје судија, а да у Већу не може да учествује судија који је донео решење о 

принудној наплати против кога је уложен приговор. У прилогу дописа је достављен захтев 

Бехиде Муслић, судије  Прекршајног суда у Новом Пазару за упућивање у Прекршајни 

суд у Сјеници, као и сагласност седнице свих судија суда у који је судија изабрана и суда 

у који се упућује. 

  

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

 

                                            Р Е Ш Е Њ Е 

 

Бехида Муслић, судија  Прекршајног суда у Новом Пазару, упућује се на рад у 

Прекршајни суд у Сјеници, ради поступања у раду Већа од троје судија ради доношења 

одлуке по приговору, почев од 1. јануара 2019. године, а најдуже годину дана. 

 

  

14. Разматрање захтева за умањење прилива предмет на месечном нивоу заменику 

Дицисплинког тужиоца Високог савета судства;  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Марија Аранђеловић 

Јуреша, судија Вишег суда у Београду, поднела Високом савету судства  молбу да се 

измени Одлука Виског савета судства од 25.10.2016. године  којом одлуком јој је као 

судији Првог основног суда у Београду умењен прилив предмета 40% на месечном нивоу 

за време обављања дужности замедника Дисциплинског тужиоца, или донесе нову Одлуку 

којом ће се Аранђеловић Јуреши Марији, судији Вишег суда у Београду умањити прилив 

предмета 40% на месечном нивоу за време обављања дужности заменика Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства  с обзиром да је од 01.10.2018. године изабрана за судију 

Вишег суда у Београду.  

 

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

 

    О Д Л У К У  

 

 Марији Аранђеловић Јуреши, судији Вишег суда у Београду умањује се прилив 

предмета за 40% на месечном нивоу за време обављања дужности заменика 

Дисциплинског тужиоца Високог савета судства, почев од 01.01.2019. године. 

 

15. Разматрање захтева  судије за ванредно вредновање; 

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

реч судији известиоцу Александру Пантићу. 
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Судија Александар Пантић је навео да се судија Основног суда у Алексинцу Тања 

Митровић, обратила Савету са захтевом за ванредним вредновањем од 13.09.2018. године, 

с обзром да је поднела пријаву на оглас за избор судија у Виши суд у Нишу,  а имајући у 

виду да у претходном периоду није била вреднована због коришћења породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета. 

 

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

рада Тање Митровић, судије Основног суда у Алексинцу. 

 

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

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Браниславки Бранковић, судији Вишег суда у Смедереву, престаје судијска 

функција 5. јануара 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Гордани Михајловић, судији Основног суда у Новом Саду, престаје судијска 

функција 28. јануара 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Снежани Савић, судији Апелационог суда у Београду, престаје судијска функција 

16. јануара 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

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

О Д Л У К У 
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о престанку судијске функције 

 

Живадину Лазићу, судији Вишег суда у Шапцу, престаје судијска функција 4. 

јануара 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Гашанин Дервишу, судији Основног суда у Сјеници, престаје судијска функција 15. 

јануара 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Радиши Љубанићу, судији Основног суда у Шапцу, престаје судијска функција 9. 

јануара 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Србољубу Димитријевићу, судији Основног суда у Деспотовцу, престаје судијска 

функција 11. јануара 2019. године, због навршења радног века. 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Драгану Јаковљевићу, судији Основног суда у Шапцу, престаје судијска функција 

29. јануара 2019. године, због навршења радног века. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Радојки Бажалац, судији Вишег суда у Краљеву, престаје судијска функција 1. 

јануара 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Жарку Брајовићу, судији Прекршајног суда у Крушевцу, престаје судијска 

функција 3. јануара 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

17.  Одлучивањe о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Гордани Стојановић, судији Основног суда у Смедереву, престаје судијска 

функција 29. децембра 2018. године, на лични захтев. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Данијели Петровић, судији Вишег суда у Прокупљу, престаје судијска функција 17. 

децембра 2018. године, на лични захтев. 
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18. Разно: 

 

- Доношење одлукe о измени Одлуке Високог савета судства о образовању 

Kомисијe Привредног апелационог суда за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Привредног 

суда у Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног суда у 

Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, Привредног суда у 

Суботици, Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и 

Привредног суда у Нишу број: 119-05-343/2016-01 oд 13.09.2016. године; 

 

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

 

О Д Л У К У  

 

Мења се Одлука Високог савета судства о образовању Kомисијe Привредног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног 

суда у Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, Привредног суда у Суботици,  

Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу број: 

119-05-343/2016-01 oд 13.09.2016. године, тако што се: 

 

-уместо Невена Вукашиновића, за заменика председника Комисије именује Дејан 

Ћојбашић, судија Привредног апелационог суда. 

 

 

- Доношење одлукe о измени Одлуке Високог савета судства о образовању 

Kомисијe Вишег суда у Суботици за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Сенти и 

Основног суда у Суботици  број: 119-05-00164/2017-01 од 14.02.2017. године; 

 

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

О Д Л У К У 

 

Мења се Одлука Високог савета судства о образовању Kомисијe Вишег суда у 

Суботици за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Сенти и Основног суда у Суботици  број: 119-05-

00164/2017-01 од 14.02.2017. године, тако што се: 

 

-уместо Марије Ракић, за члана Комисије именује Милена Радивојев, судија Вишег 

суда у Суботици. 

 

 

- Разматрање захтева за студијско путовање, 
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- Високи савет судстсва ''''''''''''''''' ''' донео  

                                             О Д Л У К У 

          

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јасмини Рогановић, судији Основног суда у 

Крушевцу, у Солун, у периоду од 12. до 13. децембра 2018. године, ради учествовања на 

семинару, на тему: „Заштита података и права на приватност”. 

 

  Након добијене речи судија Иван Јовичић је предложио да се на наредној 

седници размотри захтев за увећање основне плате судија Виших судова. 

  

  Након добијене речи судија Александар Пантић је предложио да се на 

наредној седници размотри могућност расписивања огласа за избор судија основних, 

виших и апелационих судова. 

 

  Након добијене речи судија Саво Ђурђић је предложио да се на наредној 

седници размотри тема која се односи на промену Устава Републике Србије. 

 

     Седница завршена у 11,20 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


