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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-30/2019-01 

Датум 27.08.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТНАЕСТЕ  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

             СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                              одржане 27. августа 2019. 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, 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, в.д. помоћника 

секретара Високог савета судства. 

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Деветнаесту 

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  Дванаесте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржавана 16.04.2019. године и са Осамнаесте редовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 26.06.2019. године;  

2. Одлучивање по приговору судије на одлуку Високог савета судства о престанку 

судијске функције број: 116-04-00066/2019-01 од 16.04.2019. године; 

3. Одлучивање о упућивању судије на обавезан здравствени преглед у предмету број: 

119-00-2031/2019-01; 

4. Доношење одлуке о одређивању броја полазника десете генерације почетне обуке  

Правосудне академије; 

5. Разматрање захтева о спојивости судијске функције и других служби, послова и 

поступака; 

6. Разматрање захтева за премештај судија у други суд; 

7. Доношење одлуке о престанку судијске функције  због навршења радног века;  
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8. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

9. Доношење одлуке о престанку судијске функције због трајног губитка радне 

способности; 

10. Доношење одлуке о предлогу за разрешење судије поротника у предмету број: 

740-03-20/2019-01; 

11. Доношење одлуке о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

12. Разно. 

 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  предложени дневни ред те су 

'''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Деветнаесту редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

 

1. Усвајање записника са  Дванаесте редовне седнице Високог савета судства 

која је одржавана 16.04.2019. године и са Осамнаесте редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 26.06.2019. године;  

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' усвојио записник са Дванаесте редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 16.04.2019. године и записник 

са Осамнаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 

26.06.2019. године. 

 

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

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

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

 

 

2. Одлучивање по приговору судије на одлуку Високог савета судства о престанку 

судијске функције број: 116-04-00066/2019-01 од 16.04.2019. године; 

 

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

заменику председника Високог савета судства, судији Бранислави Горавици, и напустио је 

седницу с обзиром да је изузет од одлучивања по овој тачки дневног реда. 

 

Заменик председника Високог савета судства, судија Бранислава Горавица је истакла 

да је у овом предмету судија известилац и навела да је Одлуком Високог савета судства 

број: 116-04-00066/2019-01 од 16.04.2019. године, ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' 

''''''''''' ''' ''''''''''''''''''' утврђен престанак судијске функције  разрешењем због извршеног тешког 

дисциплинског прекршаја из члана 90. став 2. Закона о судијама у вези члана 90. став 1. 

алинеја 18. Закона о судијама у вези тачке 4. став 1. алинеја 4.1. и 4.3. и тачке 7. став 1. 

алинеја 7.1. Етичког кодекса. Навела је да је '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''' 

''''''''''''''''  благовремено дана 22.05.2019. године поднела приговор против Одлуке Високог 

савета судства о престанку судијске функције. 
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 Судија Бранислава Горавица упознала је присутне чланове Високог савета судства 

са садржином одлуке о престанку судијске функцеије број: 116-04-00066/2019-01 од 

16.04.2019. године и садржином поднетог приговора, као и са свим битним чињеницама из 

списа предмета потребних за одлучивање у овој правној ствари. 

 

 Након завршеног излагања као судија известилац, Бранислава Горавица, заменик 

председника Високог савета судства поводом ове тачке дневног реда отворила је 

дискусију. 

 

 Након добијене речи судија Иван Јовичић је истакао да су у приговору наведени 

идентични наводи који су већ били истакнути током поступка који је претходио 

доношењу одлуке о престанку судијске функције који су у том поступку већ цењени. 

Навео је да у приговору нису изнете нове чињенице и нови докази који би утицали  на 

доношење другачије одлуке у овој правној ствари и предложио је да се приговор одбије 

као неоснован и потврди одлука о престанку судијске функције. 

 

 Након добијене речи Славица Милошевић Газивода је истакла да судија у свом 

приговору није изнела ништа ново што би угрозило донету одлуку о престанку судијске 

функције. Сматра да вођење кривичног поступка против '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''', 

као и исход истог није од утицаја за доношење одлуке у овој правној ствари. Навела је да 

је током поступка доказано да у радњама пријављене судије произилазе сви елементи 

дисциплинског прекршаја који јој се ставља на терет и да из свих изведених доказа 

произилази да је она исти учинила. Предлаже да се приговор одбије и да се потврди 

одлука о престанку судијске функције. 

 

Бранислава Горавица заменик председника Високог савета судства ставила је на 

гласање предлог да се одбије приговор ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' 

''''''''''''''', као неоснован и потврди Одлука Високог савета судства број: 116-04-00066/2019-

01 од 16.04.2019. године.  

 

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

 

О Д Л У К У 

 

 ОДБИЈА СЕ приговор ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''', као 

неоснован и потврђује се  Одлука Високог савета судства број:116-04-00066/2019-01 од 

16.04.2019. године. 

 

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

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

 

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

 

Констатује се да је на седницу приступио Драгомир Милојевић, председник 

Високог савета судства. 
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3. Одлучивање о упућивању судије на обавезан здравствени преглед у предмету 

број: 119-00-2031/2019-01; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда дао је реч судији известиоцу, Сави Ђурђићу. 

 

Судија Саво Ђурђић је навео да је председник, ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' доставила Високом савету судства дана 05.06.2019. године 

предлог за упућивање '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''''' на обавезан 

здравствени преглед, као и да су достављене и још две допуне поднетог предлога од 

02.07.2019. године и 09.08.2019. године.   

Судија Саво Ђурђић упознао је присутне чланове Савета са садржином поднетог 

предлога, допуне предлога и свим доказима достављених уз исте. 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда отворио је дискусију. 

 

Након добијене речи судија Саво Ђурђић је истакао да у списима предмета недостају 

докази за одлучивање и то недостаје лекарска документација. Сматра да би требало прво 

прибавити изјашњење од судије чији се здравствени преглед предлаже или позвати судију 

да се пред Саветом изјасни, па након тога да Савет одлучи о поднетом предлогу. 

Предложио је да се одложи одлучивање по овој тачки дневног реда док се не прикупе 

докази који су потребни за одлучивање а  на начин како је то предложио.  

 

Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је истакла да је по њој 

неозбиљан истакнути предлог за упућивање судије на обавезан здравствени преглед, из 

разлога што се тражи да се утврди способност за рад судије, а ничим у предлогу није 

оспорено да она није способна за рад кад је на послу.  Истакла је да је предлог истакнут 

само  из разлога како би се проверило њено одсуство са посла а ради организације рад у 

суду. Додала је да 39 радних дана одсуствовања са посла за једну годину, као и 

коришћење годишњег одмора јесте проблем председници суда за организацију посла, али 

сматра да не постоји ни један разлог за утврђивање радне способности судије када је на 

послу, да није способна да ради, те да у том смислу није дато никакво образложење. 

 

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

предлог ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' за упућивање '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''' на обавезан здравстевни преглед са допунама од 

02.07.2019. године и 09.08.2019. године, као неоснован. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''' '''''''''''' је донео  
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБИЈА СЕ  предлог '''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' за упућивање 

''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' на обавезан здравстевни преглед 

са допунама од 02.07.2019. године и 09.08.2019. године, као неоснован. 

 

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

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

(ПРОТИВ: ''''''''' ''''''''''''). 

  

 

  

4. Доношење одлуке о одређивању броја полазника десете генерације почетне 

обуке  Правосудне академије; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Директор Правосудне 

академије поднео захтев за одређивање броја полазника почетне обуке Правосудне 

академије – десета генерација.          

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' одредио број од 25 полазника десете 

генерације почетне обуке на Правосудној академији за 2020. годину.   

 

 

5. Разматрање захтева о спојивости судијске функције и других служби, послова 

и поступака; 

 

 

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

Ђерковић, судија Основног суда у Крушевцу поднео Високом савету судства захтев за 

давање мишљења о томе да ли је обављање функције председника Синдикалне 

организације Основног суда у Крушевцу и чланство Главног одбора Синдиката 

организација правосудних органа Србије спојиво са судијском функцијом. У захтеву је 

навео да је на седници Народне скупштине Републике Србије која је одржана 10.07.2019. 

године изабран за судију Основног суда у Крушевцу. Навео је да иначе обавља функцију 

председника Синдикалне организације Основног суда у Крушевцу, као и да је члан 
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Главног одбора Синдиката организација  правосудних органа Србије, репрезентативног 

синдиката у правосуђу РС, које  функције обавља без накнаде.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Обављање функције  председника Синдикалне организације Основног суда у 

Крушевцу и чланство Главног одбора Синдиката организација правосудних органа Србије 

је неспојиво са судијском функцијом. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Драган Милошевић, судија 

Апелационог суда у Београду, поднео захтева за давање мишљења да ли је чланство у 

Комисији за правна питања Фудбалског савеза Србије спојиво са судијско функцијом. 

Доставио је и потврду ФСС да се за обављање ове стручне функције не прима новчана 

накнада. У свом допису судија се позива на одлуку Високог савета судства  донетој на 

седници одржаној одржаној 23.12.2014. године којом је одлучено да чланство у Управном 

одбору и Дисциплинској комисији Фудбалског клуба „Црвена звезда“ није неспојиво са 

судијском функцијом, као и на допис Високог савета судства од 15.05.2019. године којим 

је судија Милошевић обавештен да да обављање посла председника Надзорног одбора у 

Фудбалском клубу Црвена Звезда није неспојиво са судијском функцијом.  

 

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

дискусију.  

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић, је истакао да није тако једноставно 

одлучити по овом захтеву, с обзиром да за овог судију, долазе одређене информације из  

електронских медија. Истакао је да је приспела електронска информација од 22.08. 2019. 

године, да Драган Милошевић није пријавио Агенцији за борбу против корупције да се 

налази на челу Надзорног одбора ФК „Црвена звезда“, с обзиром да обавља судијску 

функцију. Истакао је да Агенција проверава да ли је он прекршио закон. Такође постоји 

информација да је он као судија Вишег суда у Београду учествовао у суђењу у случају 

повезаном са „Агро банком“ која има сарадњу са ФК „Црвена звезда“. Навео је да је Савет 

два пута донео одлуку да чланство у Управном одбору  и Дисциплинској комисији 

Фудбалског клуба Црвена звезда није неспојивом са судијском функцијом као и да 

обављења посла председника Надзорног одбора у Фудбалском клубу „Црвена звезда“ није 

неспојиво са судијском функцијом. Додао је да све ово спомиње не зато што нешто има 

против судије, чак судију и не познаје, и воли када се судије ангажују ван суђења, али све 

мора бити по закону, јер је маса случајева створила дозу и све се више истражује, те треба 

бити стриктнији у том дозвољавању. Навео је да ако он даје оцене, учествује у суђењу или 
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ће учествовати у суђењу, даје правне оцене члану Правног савета Фудбалског савеза 

Србије,  треба да судија 24 сата одаје утисак непристрасности, те је мишљења да чак иако 

је раније Савет давао ове сагласности не треба више то да ради. 

  

 Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да део из дискусије који 

се односи на пријављивање Агенцији за борбу против корупције, нема веза са овим о чему 

Савет треба да одлучи. Савет у конкретном случају одлуку доности на основу Закона о 

судијама, у конкретном случају се ради о чланству у спортској организацији, за коју се не 

прима новчана накнада, те да постоје досадашњи ставови Савета да чланснтво у 

спортским организацијама без новчане накнаде није неспојиво са судијском функцијом. 

Уколико би Савет сада променио те ставове то би требало да се односи не само на судију 

Милошевића већ и на све друге претходне и будуће случајеве.  

 

 Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је навела да се у 

конкретном случају не ради о ставовим Високог савета судства, већ о Закону о судијама и 

о поднетом захтеву, те да је чланство у комисији за правна питања Фудбалског савеза 

Србије апсолутно спојиво са судијском функцијом, с обзиром да је наведено чланство без 

накнаде и све је у складу са Законом о судијама и испуњени су сви елементи и услови које 

је предвидео закон. По личном убеђењу наводи да судија као врхунски правник треба да 

буде ангажован на тим неким местима које закон допушта. Додала је да не види никакву 

везу која доводи у питање морални интегритет судије. 

 

 Након добијене речи Петар Петровић је навео  да те електронске информације које су 

споменуте у дискусији, не треба олако прихватити, с обзиром да можда их пласира неки 

навијач, а посебно што у Закону о борби против корупције, изричито пише да чланство у 

професионалним удружењима, спортским организацијама и др, није неспојиво са 

функцијом коју обавља и када је обавезан да се пријави Агенцији за борбу против 

корупције. 

 

 Након добијене речи судија Матија Радојичић је навео да чланови Савета из реда 

судија треба да буду поносни што је судија било где позван да учествује и да помогне 

било којој организацији поготово фудбалској организацији, која је једна од 

најпопуларнијих спортских организација света, те из којих разлога свима треба да буде 

част када неко од судија уђе у такву организацију. Додао је да је судија Драган 

Милошевић,  врхунски правник и да је у тој комисији позван да помаже и нема никаквих 

примања поводом тога. Истакао је да он од 2014. и 2015. године, већ има сагласност 

Високог савета судства ` да буде члан Управног одбора и да може да буде члан и 

председник Надзорног одбора, и он се само стара о законитости поступања рада у клубу 

Црвене звезде, а имајући у виду чињеницу да је ова функција бесплатна и да судија своје 

слободно време може да троши како год жели, и да судији Милошевићу то треба 

дозволити.  

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је истакао да се у даљој дискусији напада 

новински чланак, који даје информације о том да је поступак по овоме пред Агенцијом за 

борбу против корупције у току и да још о томе  Агенција није одлучила. Навео је да сва 

тумачења која су изнета током дискусије у неком будућем уставном оквиру када не буде 

писало ово што пише у Закону о судијама у одредби члана 30.  где се каже да Високи 

савет судства одлучује о тим ситуацијама и да је неспојиво са достојанством судије ако се 

процени да је нешто на штету судова и судија, да Савет може да заузме став да та 
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функција не може да се обавља, само оне функције које су не само без накнаде, већ треба 

видети какав тај ефекат има, те сматра док се не заврши тај поступак пред Агенцијом, не 

траба  давати сагласност судији Милошевићу. Сматра да је претходни сазив Савета 

направио грешку, када је доносио одлуку поводом овог питања, будући да се у органима 

Црвене звезде доносе крупне одлуке о финансијским питањима, и ако он не прима лично 

накнаду, не значи да не може ући у сукоб интереса. Истакао је да је то једно моћно 

друштво, те да по њему судија не треба да за то добије сагласност од Савета, с обзиром да 

су правила стриктна и треба их тумачити стриктно. 

 

 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да чланство у 

Комисији за правна питања Фудбалског савеза Србије није неспојиво са судисјком 

функцијом. 

 

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

 

 

      О Д Л У К У  

 

 

  Чланство у Комисији за правна питања Фудбалског савеза Србије није неспојиво са 

судијском функцијом. 

 

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

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

(ПРОТИВ: '''''''' ''''''''''''). 

  

6. Разматрање захтева за премештај судија у други суд; 

Драгомир Милојевић је истакао да је Драгана Контић, судија Вишег суда у 

Прокупљу поднела Високом савету судства молбу за премештај у Виши суд у Нишу. У 

молби је навела да живи у Нишу са супругом и двоје малолетне деце и да већ 21 годину 

свакодневно путује на посао на релацији Ниш-Прокупље, те да су деца већи до дана 

потпуно сама, а у годинам су када је потребна већа родитељска контрола. Истакла је да 

најмање два сата дневно проводи у путу  приликом одласка на посао и враћања с посла.  У 

молби је додала да би се њеним премештајам смањили издаци на име путних трошкова 

које сноси Виши суд у Прокупљу. Уз молбу достављена је сагласност председника Вишег 

суда у Прокупљу и председника Вишег суда у Нишу.  Драган Милојевић, председник 

Савета је навео да имајући у виду да је за Виши суд у Нишу расписан оглас за избор 

судија, те да је постпак избора у току, предложио је да се одложи одлучивање по овој 

молби док се не упразни место у овом суду, те након изврешене потребне анализе о раду 

овог суда, поново разматра поднета молба. 

- Високи савет судства је одложио одлучивање по поднетој молби за 

премештај из напред изнетих разлога. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Бојана Стевановић, судија 

Основног суда у Лебану, упутила Високом савету судства молбу за премештај из 

Основног суда у Лебану у Основни суд у Лесковцу. Као разлог за премештај наводи да је 

од јула 2018. године самохрана мајка дечака и да има пребивалиште у Лесковцу. Драгомир 

Милојевић, председник Савета предложио је да се затражи сагласност председника 

судова, која је потребна за доношење одлуке по поднетом захтеву. 

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

сагласност за премештај судије Бојане Стевановић из Основног суда у 

Лебану у Основни суд у Лесковцу,  од председника Основног  суда у Лебану 

и председника Основног суда у Лесковцу. 

  

Драгомир Милојевић, председник савета истакао је да је Биљана Грбовић, судија 

Основног суда у Старој Пазови, упутила Високом савету судства молбу за премештај из 

Основног суда у Старој Пазови у Први, Други или Трећи основни суд у Београду. Као 

разлог за премештај наводи да има пребивалиште у Београду, као и свакодневно путовање 

на релацији Београд-Стара Пазова. Предложио је да се прибави потребна сагласност за 

премештај од председника судова. 

 

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

сагласност за премештај судије Биљане Грбовић из Основног суда у Старој 

Пазови у Први основни суд у Београду, односно Други суд у Београду 

односно у Трећи основни суд у Београду,  од председника Основног  суда у 

Старој Пазови и председника Првог основног суда у Београду, Другог 

основног суда у Београду и Трећег основног суда у Београду. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Богданка Продановић, 

судија Основног суда у Зрењанину, упутила Високом савету судства молбу за премештај 

из Основног суда у Зрењанину у Трећи основни суд у Београду. Као разлог за премештај 

наводи да има решено стамбено питање у Београду, а да у Зрењанину живи као подстанар 

са породицом. Предложио је да се прибави потребна сагласност за премештај од 

председника судова. 

 

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

сагласност за премештај судије Богданке Продановић из Основног суда у 

Зрењанину у Трећи основни суд у Београду,  од председника Основног  суда 

у Зрењанину и председника Трећег основног суда у Београду. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Тања Лазић Симић, судија 

Основног суда у Крушевцу, упутила Високом савету судства молбу за премештај из 

Основног суда Крушевцу у Основни суд у Параћину. Као разлог за премештај наводи да 

има пребивалиште у Параћину и да мора да се стара о болесним родитељима који живе на 

8 км удаљености од Параћина. Предложио је да се прибави потребна сагласност за 

премештај од председника судова. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео закључак да се прибави 

сагласност за премештај судије Тање Лазић Симић из Основног суда у 

Крушевцу  у Основни суд у Параћину,  од председника Основног  суда у 

Крушевцу и председника Основног суда у Параћину. 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Биљана Милићевић Мазић, 

судија Прекршајног суда у Краљеву, Одељење у Врњачкој Бањи, упутила Високом савету 

судства молбу за премештај из Прекршајног суда у Краљеву у Прекршајни суд у 

Крушевцу. Као разлог за премештај наводи да има пребивалиште у Крушевцу, као и 

свакодневно путовање на релацији Крушевац-Врњачка Бања. Драгомир Милојевић, 

председник Савета је истакао да нема упражњено судијско место у Прекршајном суду у 

Крушевцу, те је предложио да се одложи одлучивање по овој тачки дневног реда до 

упражњења судијског места, те након анализе рада тог суда и потребом за хитно 

попуњавање истог, одлучити по поднетој молби за премештај. 

 

- Високи савет судства је одложио одлучивање по поднетој молби за 

премештај из напред изнетих разлога. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је председница Основног 

суда у Ивањици, обавестила Високи савет судства, да јој се обратио Иван Дробњак, судија 

Основног суда у Ивањици, молбом за премештај у Основни суд у Чачку. Као разлог за 

премештај наводи да именовани судија живи на територији Града Чачка, да претежно ради 

у згради суда у Гучи, а да један дан у недељи ради у згради Основног суда у Ивањици, да 

ради доласка и одласка са посла користи сопствени превоз и да дневно прелази 55 км, 

односно 120 км када долази у Ивањицу. Драгомир Милојевић, председник Савета навео је 

да је председник Основног суда у Ивањици дао сагласност за премештај судије, и 

предложио да се прибави сагласност за премештај судије Ивана Дробњака из Основног 

суда у Ивањици у Основни суд у Чачку, од председника Основног суда у Чачку. 

 

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

сагласност за премештај судије Ивана Дробњака  из Основног суда у 

Ивањици  у Основни суд у Чачку,  од председника Основног  суда у Чачку.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је Тијана Митровић, судија 

Прекршајног суда у Нишу, упутила Високом савету судства молбу за премештај из 

Прекршајног суда у Нишу у Прекршајни суд у Крагујевцу. Као разлог за премештај 

наводи заснивање брачне заједнице у Крагујевцу. Драгомир Милојевић, председник 

Савета је истакао  да нема упражњено судијско место у Прекршајном суду у Крагујевцу, 

те је предложио да се одложи одлучивање по овој тачки дневног реда до упражњења 

судијског места, те након анализе рада тог суда и потребом за хито попуњавање истог, 

одлучити по поднетој молби за премештај. 

 

- Високи савет судства је одложио одлучивање по поднетој молби за 

премештај из напред изнетих разлога. 
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Констатује се да је Високи савет судства упознат и  са молбама за 

премештај поднетих од стране: Богдана Караџића, судије Трећег основног 

суда у Београду и Александра Стојилковића, судије Основног суда у 

Сурдулици. 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

  ЈОВИЦИ ИЛИЋУ, судији Вишег суда у Лесковцу, престаје судијска 

функција због навршења радног века дана 1. септембра 2019. године. 

 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

  

 БИЉАНИ ДРАГОЈЕВИЋ, судији Врховног касационог суда, престаје судијска 

функција због навршења радног века дана 2. септембра 2019. године. 

 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

  

 ЗЛАТИ ЂОРЂЕВИЋ, судији Основног суда у Краљеву, престаје судијска 

функција због навршења радног века дана 7. септембра 2019. године. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео 

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

 

 

АЛЕКСАНДРУ ЈЕВЕРИЧИЋУ, судији Основног суда у Пожеги, престаје 

судијска функција због нвршења радног века дана 12. септембра 2019. године. 

  

 

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

 

 

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

  

 НЕВЕНКИ КОСОВАЦ, судији Основног суда у Кикинди, престаје судијска 

функција због нвршења радног века дана 15. септембра 2019. године. 

 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

  

 РАНКУ МИЛОШЕВИЋУ, судији Основног суда у Петровцу на Млави, престаје 

судијска функција због навршења радног века дана 17. септембра 2019. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

  

 РАДИСАВУ ОБРАДОВИЋУ, судији Привредног суда у Крагујевцу, престаје 

судијска функција због навршења радног века дана 17. септембра 2019. године. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' донео 

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

  

 МУРВЕТИ ЗУМБЕРОВИЋ, судији Прекршајног суда у Новом Пазару престаје 

судијска функција због навршења радног века дана 17. септембра 2019. године. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' доне 

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

 

 МИЛАНКИ ДИМИТРИЈЕВИЋ, судији Прекршајног апелационог суда, престаје 

судијска функција због наршења радног века дана 19. септембра 2019. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

  

 РАНКУ БАНКОВИЋУ, судији Апелационог суда у Нишу, престаје судијска 

функција због навршења радног века дана 20. септембра 2019. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

  

 ГАБРИЕЛИ АНАУ, судији Прекршајног апелационог суда, престаје судијска 

функција због навршења радног века дана 24. септембра 2019. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 
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  ВЕРОСЛАВИ КОСТИЋ, судији Вишег суда у Краљеву престаје судијска 

функција због навршења радног века дана 24. септембра 2019. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

 

 БИЉАНИ ЦВЕТКОВИЋ, судији Основног суда у Зајечару, престаје судијска 

функција због навршења радног века дана 25.09.2019. године. 

 

 

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

 

 

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

  

 МИЛИСАВУ СПАСИЋУ, судији Основног суда у Лебану, престаје судијска 

функција због навршења радног века дана 29.09.2019. године. 

 

8. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

 ВЕСНИ ТОПИЋ, судији Трећег основног суда у Београду престаје судијска 

функција на лични захтев дана 02.09.2019. године. 

  

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 
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 ДРАГИЦИ АНТОНИЋ, судији Основног суда у Сремској Митровици престаје 

судијска функција на лични захтев дана 11.09.2019. године. 

 

 

 

9. Доношење одлуке о престанку судијске функције због трајног губитка радне 

способности; 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                        о престанку судијске функције 

 

 НЕБОЈШИ МАРКОВИЋУ, судији Привредног апелационог суда, престаје 

судијска функција због трајног губитка радне способности за обављање судијске 

функције, дана 05.08.2019. године. 

  

 

 

 

 

 

10. Доношење одлуке о предлогу за разрешење судије поротника у предмету број: 

740-03-20/2019-01; 

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

реч судији известиоцу Александру Пантићу. 

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

предлог за разрешење судије поротника '''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''  '''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

због тога што је два пута кривично осуђиван и то: правноснажном пресудом Основног 

суда у Пироту 1К.бр.102/18 (2016) за кривично дело проневере из члана 364. став. 1 КЗ и 

правноснажном пресудом Основног суда у Димитровграду К.бр.1/18 за кривично дело 

крађе из члана 203. став 1. КЗ. Сматра да су испуњени разлози из члана 62. Закона о 

судијама, с озборм да је судија поротник кажњен за дела која га чине недостојним 

функције судије поротника. 

Судија Александар Пантић упознао је присутне чланове са садржином поднетог 

предлога за разрешење судије поротника, правноснажним кривичним пресудама и свим 

битним чињеницама за доношење одлуке у овој правној ствари. 

 

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за разрешење ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''' ''''ункције судије поротника због осуђености за два кривична дела 

која га чине недостојиним за вршење функције судије поротника. 

 

Високи савет судства извршио је увид у правноснажну пресуду Основног суда у 

Пироту К.бр.102/18 и правноснажну пресуду Основног суда у Димитровграду К.бр.1/18. 

 

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

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''',  два пута правноснажно осуђен за два кривична 

дела која га чине недостојним функције судије поротника, то је предложио да се донесе 

одлука о престанку функције судије поротника разрешењем због осуђености за два 

кривична дела која га чине недостојним за вршење функције судије поротника и поводом 

овог предлог отворио дискусију. 

 

Након добијене речи судија Бранислава Горавица  је навела да у одредби члана 66. 

Закона о судијама је предвиђено да у поступку за разрешење без обзира да ли је по 

службеној дужности или на предлог председника суда покренут, судија има право да 

одмах буде упознат са одлуком о покретању поступка за разрешење и да му се омогући да 

ангажује пуномоћника  и да се лично или преко пуномоћника изјасни, те сматра да Савет 

не може данас да одлучи о предложеном разрешењу, и предожила је да се одложи 

одлучивање по овој тачки дневног реда како би се судија поротник прво упознао са 

одлуком о покретању поступка за разрешење и пружи могућност да се о истој изјасни. 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставио је на гласање 

предлог да се донесе одлука да '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' '''' 

''''''''''''''''''''' престане функција судије поротника разрешењем због осуђености за два 

кажњива  кривична дела која га чине недостојним за вршење функције судије поротника 

 

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

 

 

    О Д Л У К У 

                         -о престанку функције судије поротника- 

 

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

престаје функција судије поротника разрешењем због осуђености за два кажњива 

кривична дела која га чине недостојним за вршење функције судије поротника. 

 

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

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

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

 

11. Доношење одлуке о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

 

 

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

 

О Д Л У К У 
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                                                о престанку функције судије поротника 

 

 БИЉАНИ ПОЛОВИНА, судији поротнику Вишег суда у Београду, престаје 

функција судије поротника на лични захтев дана 27.08.2019. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                 о престанку функције судије поротника 

 

 ЕВИЦИ ЈОВАНОВИЋ, судији поротнику Вишег суда у Крагујевцу, престаје 

функција судије поротника на лични захтев дана 27.08.2019. године. 

 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                                о престанку функције судије поротника 

 

 МИРИ ПАНТЕЛИЋ, судији поротнику Основног суда у Крушевцу, престаје 

функција судије поротника на лични захтев дана 27.08.2019. године 

 

 

12. Разно. 

 

Разматрање захтева за студијско путовање; 

 

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

 

 

О Д Л У К У    

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Зорани Трајковић, Дејану Терзићу и Мирјани 

Илић, судијама Посебног одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду, у Хаг, у 

периоду од 2. до 6. септембра 2019. године, ради посете Хашком огранку Механизма за 

међународне кривичне судове и Међународном кривичном суду, уз могућност посете и 

Међународном суду правде. 

 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео 
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ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Душку Миленковићу, председнику 

Апелационог суда у Београду, Синиши Важићу, судији Апелационог суда у Београду и 

Растку Поповићу, судији Апелационог суда у Београду, у Хаг, у периоду од 2. до 6. 

септембра 2019. године, ради посете Хашком огранку Механизма за међународне 

кривичне судове и Међународном кривичном суду, уз могућност посете и Међународном 

суду правде. 

 

 

 

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

 

  О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јовану Кордићу, судији Привредног 

апелационог суда, у Копенхаген, у периоду од 26. до 30. септембра 2019. године, ради 

учествовања на Петнаестом годишњем конгресу INSOL Europe, на тему: „Побијање 

правних радњи стечајног дужника и повраћај имовине стечајног дужника”. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                  О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јелени Ивановић, председнику Управног 

суда, у Брно, Чешка Република, у периоду од 8. до 9. септембра 2019. године, ради учешћа 

на семинару, на тему: „Мере за олакшавање и ограничавање приступа управним 

судовима”.  

 

 

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

 

О Д Л У К У    

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање др Олги Тешовић, судији Основног суда у 

Пожеги, у Хаг, у периоду од 4. до 13. септембра 2019. године, ради учешћа у обуци из 
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области владавине права, на тему: „Притвор и алтернативне санкције”, у оквиру Матра 

програма. 

 

 

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

 

О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Татјани Шуњки, судији Вишег суда у Новом 

Саду, у Букурешт, у периоду од 12. до 13. септембра 2019. године, ради присуствовања 

семинару у организацији EJTN на тему:  „Freedom of Speech”.  

 

О Д Л У К У    

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Радојки Маринковић, Маријани Тафре 

Мирков и Стеви Ђурановић, судијама Управног суда, у Париз, Република Француска, у 

периоду од 16. до 19. септембра 2019. године, ради учешћа на Пројекту ,,Јачање управно-

инспекцијског, управног и управно-судског надзора над инспекцијским надзором у 

Републици Србији“ у Организацији НАЛЕД-а, а уз подршку Амбасаде Краљевине 

Норвешке. 

 

 

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

 

О Д Л У К У    

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Душану Милошевићу, судији Прекршајног 

суда у Крушевцу, у Тетово, Република Северна Македонија, 11. септембра 2019. године, 

ради учествовања на Међународној конференцији друштвених и правних наука под 

називом: ,,Добро управљање и владавина права у перспективи европских интеграција“ у  

 

 

организацији Универзитета Југоисточне Европе, и представљања свог рада 

,,Реорганизација пријема у радни однос и напредовања државних службеника у Републици 

Србији". 

 

 

 

- Доношење одлукe о измени одлуке о образовању комисија за спровођење 

поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника судова; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Виши суд у Новом Пазару 

доставио Високом савету судства допис са предлозима да се измени одлука Високог 

савета судства о Kомисији Вишег суда у Новом Пазару за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Новом Пазару 
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и Основног суда у Сјеници  број: 119-05-339/2016-01 од 13.09.2016. године, с обзиром да 

су наведеном одлуком као председник Комисије именован Изет Суљовић, а коме је 

Oдлуком Високог савета судства од 23.05.2019. године престала функција, због навршења 

радног века. Предложено је да се одлука измени тако што ће се за председника Комисије 

уместо Изета Суљовића именовати Елвир Дедеић, в.ф. председника суда и судије Вишег 

суда у Новом Пазару. Како је судија Елвир Дедеић до сада био заменик члана Комисије, 

на његово место предложен је судија Шемсо Хаџић, судија Вишег суда у Новом Пазару.   
 

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

 

       О Д Л У К У 

 

     I 

ИЗЕТУ СУЉОВИЋУ, судији Апелационом суду у Крагујевцу, престаје дужност 

председника Kомисије Вишег суда у Новом Пазару за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Новом Пазару и Основног 

суда у Сјеници. 

ЕЛВИРУ ДЕДЕИЋУ, судији Вишег суда у Новом Пазару, престаје дужност 

заменика члана Kомисије Вишег суда у Новом Пазару за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Новом Пазару 

и Основног суда у Сјеници. 

                    II 

ЕЛВИР ДЕДЕИЋ, судија Вишег суда у Новом Пазару, именује се за председника 

Kомисије Вишег суда у Новом Пазару за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Новом Пазару и Основног суда у 

Сјеници. 

ШЕМСО ХАЏИЋ, судија Вишег суда у Новом Пазару именује се за заменика 

члана Kомисије Вишег суда у Новом Пазару за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Новом Пазару и Основног 

суда у Сјеници. 

 

В.Ф. Председник Вишег суда у Краљеву, судија Биљана Николић, доставила је 

Високом савету судства допис са предлогом да се измени одлука Високог савета судства о 

образовању Комисије Вишег суда у Краљеву за спровођење поступка вредновања и 

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

Рашкој број: 119-05-0102/2016-01 од 29.03.2016. године, с обзиром да су наведеном 

одлуком за председника Комисије именована, судија Злата Вујанац, која је преминула, за 

заменика председника судија Верослава Костић, којој престаје функција дана 24.09.2019. 

године због навршења радног века. Даље је навела да је члану Комисије судији Радојки 

Бажалац, престала судијска функција дана 1.1.2019. године због навршења радног века, а 

да њеном заменику, судији Мирољубу Вујовићу, судијска функција престаје 17.09.2020. 

године, због навршења радног века. Предложила је да се одлука измени тако што ће се за 

председника  Комисије бити именована Гордана Крстић, судија Вишег суда у Краљеву, за 

заменика председника Комисије Драган Урошевић, судија Вишег суда у Краљеву, за 

члана-Зоран Грковић, судија Вишег суда у Краљеву, а за заменика члана-Светлана 

Јовановић, судија Вишег суда у Краљеву. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео 

 

                                                             О Д Л У К У 

 

           I 

ЗЛАТИ ВУЈАНАЦ, судији Вишег суда у Краљеву, престаје дужност председника 

Комисије  Вишег суда у Краљеву за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене 

рада судија и председника Основног суда у Краљеву и Основног суда у Рашкој. 

ВЕРОСЛАВИ КОСТИЋ, судији Вишег суда у Краљеву, престаје дужност 

заменика председника Комисије  Вишег суда у Краљеву за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Краљеву и 

Основног суда у Рашкој. 

РАДОЈКИ БАЖАЛАЦ, судији Вишег суда у Краљеву, престаје дужност члана 

Комисије  Вишег суда у Краљеву за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене 

рада судија и председника Основног суда у Краљеву и Основног суда у Рашкој. 

МИРОЉУБУ ВУЈОВИЋУ, судији Вишег суда у Краљеву, престаје дужност 

заменика члана Комисије  Вишег суда у Краљеву за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Краљеву и Основног суда у 

Рашкој. 

               II  

ГОРДАНА КРСТИЋ, судија Вишег суда у Краљеву именује се за председника 

Комисије Вишег суда у Краљеву за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене 

рада судија и председника Основног суда у Краљеву и Основног суда у Рашкој 

ДРАГАН УРОШЕВИЋ, судија Вишег суда у Краљеву именује се за заменика 

председника Комисије Вишег суда у Краљеву за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Краљеву и Основног суда у 

Рашкој 

ЗОРАН ГРКОВИЋ, судија Вишег суда у Краљеву именује се за члана Комисије 

Вишег суда у Краљеву за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада 

судија и председника Основног суда у Краљеву и Основног суда у Рашкој 

СВЕТЛАНА ЈОВАНОВИЋ, судија Вишег суда у Краљеву именује се за заменика 

члана Комисије Вишег суда у Краљеву за спровођење поступка вредновања и утврђивање 

оцене рада судија и председника Основног суда у Краљеву и Основног суда у Рашкој 

 

Председник Вишег суда у Београду доставио је Високом савету судства допис са 

предлогом да се измени одлука Високог савета судства о Kомисији Вишег суда у Београду 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу, Основног суда у Обреновцу 

број: 119-05-155/2017-01 од 14.02.2017. године, с обзиром да је наведеном одлуком као 

председник Комисије именован Иван Илић, а као члан комисије Сања Агатоновић, судије 

Вишег суда у Београду који су ступили на судијску функцију у Апелациони суд у 

Београду на свечаној седници свих судија дана 02.07.2019. године. Предложио је да се 

одлука измени тако што ће се за председника Комисије уместо Ивана Илића, именовати 

Јелену Стојилковић, судији Вишег суда у Београду, а за члана Комисије уместо Сање 

Агатоновић, именовати Станиславу Митровић, судију Вишег суда у Београду. 

 

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

 

        I 

ИВАНУ ИЛИЋУ, судији Апелационог суда у Београду, престаје дужност 

председника Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у 

Младеновцу и Основног суда у Обреновцу  

САЊИ АГАТОНОВИЋ, судији Апелационог суда у Београду, престаје дужност 

члана Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у 

Младеновцу и Основног суда у Обреновцу  

 

             II 

ЈЕЛЕНА СТОЈИЛКОВИЋ, судија Вишег суда у Београду именује се за 

председника Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у 

Младеновцу и Основног суда у Обреновцу  

СТАНИСЛАВА МИТРОВИЋ, судија Вишег суда у Београду именује се за члана 

Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и 

Основног суда у Обреновцу 

 

Председник Вишег суда у Београду доставио је Високом савету судства допис са 

предлогом да се измени одлука Високог савета судства о Kомисији Вишег суда у Београду 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Првог 

основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и Трећег основног суда у 

Београду број:119-05-99/2016 од 29. марта 2016. године. Предложио је да се за заменика 

члана именује судија Татјана Лемајић, а  с обзиром да је судија Весна Џелетовић Цуцић  

ступила на судијску функцију у Апелациони суд у Београду на свечаној седници свих 

судија дана 02.07.2019. године. 

 

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

 

 

 

 

 

     О Д Л У К У 

 

              I 

 

ВЕСНИ ЏЕЛЕТОВИЋ ЦУЦИЋ, судији Апелационог суда у Београду, престаје 

дужност заменика члана Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Првог основног суда у 

Београду, Другог основног суда у Београду и Трећег основног суда у Београду.   
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       II 

ТАТЈАНА ЛЕМАЈИЋ, судија Вишег суда у Београду именује се за заменика 

члана Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у 

Београду и Трећег основног суда у Београду.   

 

 

  Фршилац функције председника Вишег суда у Смедереву, судија Слађана Бојковић 

је доставила Високом савету судства допис с предлогом да се измени одлука Високог 

савета судства о образовању Kомисијe Вишег суда у Смедереву за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Смедереву и 

Основног суда у Великој Плани број:119-05-156/2016 од 14. фебруара 2017. године, с 

обзиром да је заменику председника Комисије, Николић Славољубу престала судијска 

функција дана 29. априла 2019. године, због навршења радног века. Предложила је да се 

уместо њега именује Дејан Ђорђевић, судија Вишег суда у Смедереву.  

  

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

 

О Д Л У К У  

 

          I 

СЛАВОЉУБУ НИКОЛИЋУ, судији Вишег суда у Смедереву, престаје дужност 

заменика председника Комисије Вишег суда у Смедереву за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оценe рада судија и председника Основног суда у Великој 

Плани и Основног суда у Смедереву 

             II 

ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ, судија Вишег суда у Смедереву именује се за заменика 

председника Комисије Вишег суда у Смедереву за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оценe рада судија и председника Основног суда у Великој Плани и Основног 

суда у Смедереву.  

 

- Доношење одлуке о образовању комисије у поступку избора судија: 

 

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

 

 

 

 

    О Д Л У К У  

 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за 

Виши суд у Новом Саду и Виши суд у Нишу, у следћем саставу: 

 

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

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

Комисије и  

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

Комисије. 

 

 

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

 

    О Д Л У К У  

 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за 

Основни суд у Пироту, у следћем саставу: 

 

- Иван Јовичић, изброни члан Високог савета судства из реда судија, председник 

Комисије, 

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

комисије и  

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

судија, члан Комисије. 

 

 

 

      Седница завршена у 10,40 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


