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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-7/2019-01 

Датум 05.03.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

                                  ЗАПИСНИК СА СЕДМЕ  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 5. марта  2019. године 

 

 

Седница је почела у 10,00 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, 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.   

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Седму редовну  

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

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са: Двадесет пете редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 26.11.2018. године; Двадесет седме редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 18.12.2018. године; Двадесет осме редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 25.12.2018. године: Прве редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 22.01.2019. године; Друге редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 29.01.2019. године; Треће редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 05.02.2019. године; Четврте редновне 

седнице Високог савета судства која је одржана 12.02.2019. године; Пете редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 19.02.2019. године и Шесте 

редовне седнице Високог савета судства која је одржана 26.02.2019. године; 

2. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

3. 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 Седму редовну седницу 

сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Усвајање записника са: Двадесет пете редовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 26.11.2018. године; Двадесет седме редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 18.12.2018. године; Двадесет осме 

редовне седнице Високог савета судства која је одржана 25.12.2018. године: 

Прве редовне седнице Високог савета судства која је одржана 22.01.2019. 

године; Друге редовне седнице Високог савета судства која је одржана 

29.01.2019. године; Треће редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 05.02.2019. године; Четврте редновне седнице Високог савета 

судства која је одржана 12.02.2019. године; Пете редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 19.02.2019. године и Шесте редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 26.02.2019. године; 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' усвојио записнике са: Двадесет пете 

редовне седнице Високог савета судства која је одржана 26.11.2018. године; 

Двадесет седме редовне седнице Високог савета судства која је одржана 

18.12.2018. године; Двадесет осме редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 25.12.2018. године: Прве редовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 22.01.2019. године; Друге редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 29.01.2019. године; Треће редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 05.02.2019. године; Четврте 

редновне седнице Високог савета судства која је одржана 12.02.2019. 

године; Пете редовне седнице Високог савета судства која је одржана 

19.02.2019. године и Шесте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 26.02.2019. године. 
 

( '''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Ани Станојевић, судији Основног суда у Панчеву, престаје судијска функција 24. 

априла 2019. године, због навршења радног века. 

 

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

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Јовану Стојановићу, судији Основног суда у Лесковцу, престаје судијска функција 

26. априла 2019. године, због навршења радног века. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Весни Дабетић Трогрлић, судији Привредног апелационог суда, престаје судијска 

функција 15. априла 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Бранки Ђорђевић, судији Привредног суда у Крагујевцу, престаје судијска 

функција 8. априла 2019. године, због навршења радног века. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Милијани Љубић, судији Основног суда у Великом Градишту, престаје судијска 

функција 18. априла 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Славољубу Николићу, судији Вишег суда у Смедереву, престаје судијска функција 

29. априла 2019. године, због навршења радног века. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 
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о престанку судијске функције 

 

 

Весни Дамњановић, судији Прекршајног апелационог суда, престаје судијска 

функција 8. априла 2019. године, због навршења радног века. 

 

 

 

- Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Оливери Косовац, судији Прекршајног суда у Новом Саду, престаје судијска 

функција 1. априла 2019. године, на лични захтев. 

 

 

3. Разно: 

 

- Разматрање захтева за премештај судије у други суд; 

 

Драгомир Милојевић председник Савета истакао је да се председник Прекршајног 

суда у Бечеју, обратила Високом савету судства молбом за премештај судије Станиславе 

Матијевић из Прекршајног суда у Сенти у Прекршајни суд у Бечеју. Као разлоге за 

премештај је навела да у Прекршајном суду у Бечеју судијску функцију заједно са 

председником суда обављају четири судије, те како је повећан обим посла, предложила је 

да се судија Станислава Матијевић премести из Прекршајног суда у Сенти у Прекршајни 

суду у Бечеју . Уз молбу достављена је потребна сагласност председника Прекршајног 

суда у Бечеју и председника Прекршајног суда у Сенти, као и слагласност судије. 

 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Станиславa Матијевић, судијa Прекршајног суда у Сенти, премешта се у 

Прекршајни суд у Бечеју, почев од 1. априла 2019. године. 

 

 

- Доношење одлуке о увећању основне плате судија; 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је предложио да се стави ван снаге  

Одлука о увећању основне плате судије који обављају функцију у Прекршајном суду у 

Београду у делу утврђеног износа од 15%, и одреди износ увећања од 10%,   почев од 

01.03.2019. године, с обзиром да су  од  доношења наведене одлуке па до данас у већем 

броју попуњена упражњена судијска места, као и да се донесе одлука о увећању основне 
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плате судија који обављају функцију у Прекршајном апелационм суду у износу од 10% 

почев од 01.03.2019. године. 

 

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

 

 

     О Д Л У К У 

 

      I 

 Ставља се ван снаге Одлука Високог савета судства број: 120-00-00009/2017-01 од 

24.05.2017. године и Одлука број: 120-00-00009/2017-01 од 04.07.2017. године. 

      II 

  

 Основна плата судије који обавља функцију у Прекршајном суду у Београду 

увећава се за 10%. 

      III 

  

 Обрачун и ислата плате судијама са увећањем наведеним у ставу другом изреке 

одлуке, вршиће се од 01.03.2019. године.  

 

( За: ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' 

''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''' ''' ''''''''''' ''''''''''''''''''). 

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

 

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

 

 

     О Д Л У К У  

       

      I 

 

 Основна плата судија који обављају функцију у Прекршајном апелационом суду 

увећава се за  10%. 

      II 

 

 Обрачун и исплата плате судијама са увећањем наведенм у ставу првом изреке 

одлуке, вршиће се од 01.03.2019. године. 

 

 

- Доношење одлуке о именовању чланова Радне групе за израду програма за 

пондерисање предмета који обезбеђују степеновање у увођењу система 

пондерисања, као један од критеријума расподеле предмета; 

-  

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о именовању члана 

Радне групе за израду програма за пондерисање предмета који обезбеђују 

степеновање у увођењу система пондерисања, као један од критеријума 

расподеле предмета и то: 
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- Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда и Високог савета 

судства, председавајући радне групе; 

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

заменик председавајућег радне групе; 

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

други заменик председавајућег радне групе; 

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

групе;  

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

радне групе;  

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

судија, члан радне групе;  

- Зорана Илић Терзић, Министарство правде; 

- Татјана Лагумџија, заменик јавног тужиоца, изборни члан Државног већа 

тужилаца, члан радне групе;  

- Сандра Кулезић, заменик јавног тужиоца, изборни члан Државног већа 

тужилаца, члан радне групе;  

- Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда, члан радне групе; 

- Марина Кларић Живковић, судија Апелационог суда у Београду, члан радне 

групе; 

- Снежана Петричић, судија Вишег суда у Београду, члан радне групе; 

- Ања Зрелец, судија Вишег суда у Београду, члан радне групе; 

- Иван Илић, судија Вишег суда у Београду, члан радне групе; 

- Светлана Галић, судија Трећег основног суда у Београду, члан радне групе. 

 

-     Доношење одлуке о неспојивости  вршења других служби и послова са 

судијском функцијом; 

 

         Драгомир Милојевић, председник Савета је поводом ове тачке дневног реда 

дао реч судији известиоцу, Бранислави Горавици. 

 

 Судија Бранислава Горавица је навела да се Љиљана Матић, судија 

Привредног суда у Београду обратила захтевом за давање мишљења да ли је ангажовање 

на Пројекту за решавање проблема задужења и престанка пословања у региону Западног 

Балкана, спојиво са судијском функцијом. У захтеву је навела да у Привредном суду у 

Београду обавља судијску функцију и да поступа у стечајној материји и руководилац је 

Инфо-службе за алтернативно решавање спорова. Од 2014. године је у Привредном суду у 

Београду започела спровођење медијације у стечајним поступцима, где је постигла 

запажене резултате. Како је потребно да се остварено искуство у медијацијама из 

стечајног поступка или из парничних поступака проистекли из стечаја, пренесе на 

територији целе Републике Србије, позвана је од стране IFC-a, да на скуповима који се 

одржавају у Регионалним привредним коморама, на којима присуствују привредници и 

судије привредних и опште надлежних судова, пренесе искуство и укаже на све предности 

решавања привредних спорова медијацијом а у оквиру напред наведеног пројекта. 

 

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

 

 Обављање посла на Пројекту за решавање проблема задужења и престанка 

пословања у региону Западног Балкана, није неспојиво са судијском функцијом. 

 

 

 

 

 - Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање: 

 

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

 

 

О Д Л У К У    

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Биљани Синановић, судији Врховног 

касационог суда, у Букурешт, у периоду од 11. до 15. марта 2019. године, ради учешћа на 

курсу енглеског језика за потребе међународне сарадње у кривичним предметима. 

 

 

 

 

      Седница завршена у 10,40 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


