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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-33/2019-01 

Датум 17.09.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ДРУГЕ  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                           одржане 17. септембра 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, Нела Кубуровић, министар правде, Петар Петровић, председник Одбора за 

правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и  др Ранко Кеча, изборни члан Високог 

савета судства из реда професора правног факултета. 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 Двадесет другу  

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

 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Разматрање притужбе  по члану 29. Закона о судијама,  у предмету број: 071-00-

376/19-01; 

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

3. Разно. 

 

 

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

'''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Двадесет другу редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 
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Високи савет судства прешао је на рад седнице по усвојеном дневном реду. 

 

 

 

 

1. Разматрање притужбе  по члану 29. Закона о судијама,  у предмету број: 071-

00-376/19-01; 

 

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

известиоцу, судији Ивану Јовичићу. 

 

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

'''''''''''''''''''''''''''''' у смислу члана 29. Закона о судијама, изјавила Високом савету судства 

притужбу на рад вршиоца функције председника ''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''', којом указује да је он својим поступањем повредио њено право на 

независност судије предвиђено чл. 46. Устава РС, право на слободу мишљења и 

изражавања предвиђено чл. 149. Устава РС и право на слободу мисли, савести као и право 

да остане при свом уверењу, предвиђено чл. 43. ст. 1. Устава РС.  

 

Констатује се да је због службених обавеза Петар Петровић напустио седницу у 

9,35 часова. 

 

 Судија Иван Јовичић је упознао присутне чланове Високог савета судства са 

садржином поднете притужбе и свим доказим достављених уз притужбу, као и са битним 

чињеницама потребних за доношење одлуке у овој правној ствари. 

 

 Констатује се да је Матија Радојичић напустио седницу у 9,45 часова. 

  

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

притужба ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''', поднета у смислу одредбе 

члана 29. Закона о судијама, против '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''', као неоснована. 

  

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБИЈА СЕ притужба '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''', поднета 

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

''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''', као неоснована. 

 

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

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

 

 

 

 

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 

 

 

 ПРЕДРАГУ ТРИФУНОВИЋУ, судији Врховног касационог суда, престаје 

судијска функција услед навршења радног века дана 6. октобра 2019. године. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                          о престанку судијске функције 

 

 

 ЗОРИЦИ БРАЈОВИЋ, судији Привредног суда у Ужицу, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 7. октобра 2019. године. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                          о престанку судијске функције 

 

 

 МАРИЈАНИ ТАФРА-МИРКОВ, судији Управног суда, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 15. октобра 2019. године. 

 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                          о престанку судијске функције 
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 РУЖИЦИ МИХАЈЛОВИЋ, судији Вишег суда у Јагодини, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 15. октобра 2019. године. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                          о престанку судијске функције 

 

 

 СВЕТОМИРУ ДЕНЧИЋУ, судији Основног суда у Бујановцу, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 16. октобра 2019. године. 

 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                          о престанку судијске функције 

 

 

 ГОРДАНИ НИКОЛИЋ, судији Основног суда у Ваљеву, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 16. октобра 2019. године. 

 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                          о престанку судијске функције 

 

 

 РАДМИЛИ ЕГЕРИЋ, судији Основног суда у Трстенику, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 17. октобра 2019. године. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                          о престанку судијске функције 

 

 

 ДРАГИЦИ УРОШЕВИЋ, судији Привредног суда у Чачку, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 21. октобра 2019. године. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео 

 

 

О Д Л У К У 

                                          о престанку судијске функције 

 

 

 ВЕРИ ЈЕВТИЋ, судији Вишег суда у Крагујевцу, престаје судијска функција 

услед навршења радног века дана 28. октобра 2019. године. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

                                          о престанку судијске функције 

 

 

 ЗОЛТАНУ НАЂИВАНУ, судији Основног суда у Зрењанину, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 28. октобра 2019. године. 

 

 

 

3. Разно. 

 

 

Разматрање захтева за студијско путовање; 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јасминки Обућини, председнику Привредног 

апелационог суда и Татјани Ђурици, судији Привредног апелационог суда, у Будву у 

периоду од 7. до  8. октобра 2019. године, ради учешћа на Регионалном форума на тему 

„Стечај“. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 
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ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Наташи Дачић, судији Вишег суда у Новом 

Саду, у  Стразбург, у периоду од 23.до 25 септембра 2019. године, ради учешћа на 

семинару. 

 

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

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Биљани Синановић, судији Врховног 

касацоног суда, у Дубровник у периоду од 23. до 27. септембра 2019. године, ради учешћа 

у едукацији судије и тужилаца на тему коруптивних кривичних дела.  

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање судијама Вишег суда у Новом Саду, Анђелки 

Станојевић и Ксенији Рончевић, у Задар у периоду од 27. до 28. септембра 2019. године, 

ради учешћа на Међународној конференцији судија. 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Александру Перишићу, судији Трећег основног  

суда у Београду, у Неум, Босна и Херцеговина у периоду од 7. до 9. октобра 2019. године, 

ради присуствовања стручном саветовању тужилаца у Босни и Херцеговини. 

 

- Разматрање изницијативе за разрешење судије у предмету број: 116-04-356/2019-01;  

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

'''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''' доставио Високом савету  судства предлог ''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''' за разрешење судије ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' У предлогу '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' наведено је да је  '''''''''''''' ''''''''''''''' одбила његов 

предлог за учешће на страни туженог у парници и да образложње решења показује 

очигледну нестручност или недостојности судије.  
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Драгомир Милојевић, председник Савета упознао је присутне чланове Савета са 

садржином поднете иницијативе и свим битним чињеницама за одлучивање по истој.  

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је рад  '''''''''''''''''' '''''''''''''''''' 

''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' ''' 2019. годни, оцењен оценом „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“, те стога се њен рад не може сматрати нестручним, и 

предложио да се иницијатива ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' за разрешење 

'''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''' одбије као неоснована.  

 

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

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОДБИЈА СЕ иницијатива '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''' за разрешење 

'''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''', као неоснована. 

 

- Разматрање изницијативе за разрешење судије у предмету број: 116-04-113/2019-01;  

 

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

'''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''' поднео иницијативу за разрешење ''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' У иницијативи као разлог за разрешење 

је наведено да је веће од напред именованих судија, намерно занемарило ноторне 

чињенице и материјалне докази који су изведени у провостепеном поступку, и предложио 

да се судије разреше јер врше нестручно судијску функцију. 

Драгомир Милојевић, председник Савета упознао је присутне чланове Савета са 

садржином поднете иницијативе и свим битним чињеницама за доношење одлуке у овој 

правној ствари. 

Драгомир Милојевић, председник Савета навеоо је да из садржине поднете 

иницијативе произилази да се иста заснива на утврђивању чињеница од стране 

иманованих судија и доношење одлуке и предложио да се иницијатива одбије, собзиром 

да наведени разлози не представљају законски основ за разрешење судије, јер се у 

конкретном случају  ради о одлучивању судија и примени права, приликом доношења 

одлуке, чија законитост се може једино преиспитати у законом прописаном судском 

поступку. 

 

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ОДБИЈА СЕ иницијатива ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''' за 

разрешење ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''' ''' ''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''', као неоснована. 
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-Разматрање иницијативе за разрешење судије у предмету број: 116-04-200/2019-01; 

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

''''''''''''''' '''''''''''' '''однео иницијативу за разрешење ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''' 

''' '''''''''''''''' '''''''''''''' У иницијативи се наводи да ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''  '''' ''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' 

'''''''''''''''' не врши надзор над судијама тог суда. 

Драгомир Милојевић, председник Савета упознао је присутне чланове са 

садржином поднете иницијативе и свим битним чињеницама за доношење одлуке по 

поднетој иницијативи. 

 

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

иницијатива ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''', поднета против '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' 

'''''''''' ''' '''''''''''''''' '''''''''''''' одбије као неоснована. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБИЈА СЕ иницијатива ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''', за разрешење '''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' '''' '''''''''''''''' ''''''''''''' као неоснована. 

 

 

 

      Седница завршена у 10,10 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


