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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-2/2019-01 

Датум: 29.01.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ДРУГЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 29. јануара  2019. године 

 

 

Седница је почела у 12,30 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија Радојичић и 

Славица Милошевић Газивода, изборни чланови Високог савета судства из реда судија. 

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 Високог савета судства, отвара Другу редовну  

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

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

 

1. Доношење одлуке о оглашавању избора председника суда за Виши суд у 

Београду, 

2. Доношење одлуке о оглашавању избора председника суда за Трећи основни суд у 

Београду, 

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

Сомбору, 

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

Бујановцу, 

5. Доношење одлуке о оглашавању избора председника суда за Прекршајни суд у 

Нишу, 

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

избора председника судова, 

7. Разно. 
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Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  предложен дневни ред те су 

'''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Другу редовну седницу 

сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

1. Доношење одлуке о оглашавању избора председника суда за Виши суд у 

Београду; 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку да се огласи избор 

председника суда за Виши суд у Београду. 

 

 

2. Доношење одлуке о оглашавању избора председника суда за Трећи основни суд у 

Београду; 

 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' донео одлуку да се огласи избор 

председника суда за Трећи основни суд у Београду. 

 

 

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

Сомбору; 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' донео одлуку да се огласи избор 

председника суда за Основни суд у Сомбору. 

 

 

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

Бујановцу; 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео одлуку да се огласи избор 

председника суда за Основни суд у Бујановцу. 
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5. Доношење одлуке о оглашавању избора председника суда за Прекршајни суд у 

Нишу; 

 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку да се огласи избор 

председника суда за Прекршајни суд у Нишу. 

 

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

избора председника судова; 

 

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

Високог савета судства у поступку избора председника судова и то за Виши 

суд у Београду, Трећи основни суд у Београду, Основни суд у Сомбору, 

Основни суд у Бујановцу и Прекршајни суд у Нишу у саставу: 

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

председник Комисије, 

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

и  

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

Комисије. 

 

7. Разно: 

 

- Разматрање затева за студијско путовање, 

 

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

 

О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Весни Филиповић, судији Апелационог суда 

у Београду, у Загреб, у периоду од 5. до 6. фебруара 2019. године, ради присуствовања 

семинару који организује ЕЈТН - Европска правосудна мрежа, на тему: „Право на 

правично суђење по члану 6. Европске конвенције о заштити људских права и појам 

делотворног правног лека као основно право”. 

 

 

      Седница завршена у 12,50 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 
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                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


