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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-15/2019-01 

Датум 16.04.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА ДВАНАЕСТЕ  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 16. априла  2019. године 

 

 

Седница је почела у 12,15 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 проф 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, виши саветник у Административној канцеларији Високог савета судства. 

  

           Седница Савета се тонски снима.   

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Дванаесту 

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 Једанаесте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 02.04.2019. године; 

2. Одлучивање о предлогу Дисциплинске комисије за разрешење судије у предмету 

број: 116-04-00499/2018-05 од 01.02.2019. године; 

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

судијске функције број: 119-05-1351/2019-01 од 19.02.2019. године; 

4. Давање сагласности на Програм сталне обуке Правосудне академије за 2019. 

годину; 

5. Разматрање захтева о премештају судије у други суд; 

6. 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 Дванаесту редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

1. Усвајање записника са Једанаесте редовне седнице Високог савета судства која 

је одржана 02.04.2019. године; 

Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' усвојио записник са Једанаесте редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 02.04.2019. године. 

 

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

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

 

 

2. Одлучивање о предлогу Дисциплинске комисије за разрешење судије у предмету 

број: 116-04-00499/2018-05 од 01.02.2019. године; 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је по овој тачки дневног реда 

изузет од поступања и дао је реч судији Бранислави Горавици, заменику председника 

Високог савета судства. 

 

Констатује се да је Драгомир Милојевић, председник Савета напустио седницу. 

 

Констатује се да је у смислу одредбе члана 66. став 2. Закона о судијама на седницу 

приступила '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''. 

 

Бранислава Горавица, заменик председника Високог савета судства је навела да се 

констатује да је Високи савет судства у постпању по предлогу Дисциплинске Комисије 

Високог савета судства за разрешење судије на претходној седници на коју оправдано није 

приступила ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''', донео одлуку о 

изузимању од поступка одлучивања председника Врховног касационог суда и Високог 

савета судства, Драгомира Милојевића, који је затражио сопствено изузеће, с обзиром да 

је он подносилац дисциплинске пријаве.   

Бранислава Горавица, заменик председника Високог савета судства је навела да је 

уједно и судија известилац у овом предмету. Даље је истакла да је Дисциплинска комисија 

Високог савета судства дана 25.02.2019. године, под бројем 116-04-00499/2018-05, 

Високом савету судства поднела Предлог за покретање поступка за разрешење ''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''' са судијске функције 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. из тачке 7. став1. 

алинеја 7.1. Етичког кодекса. 
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 Бранислава Горавица, заменик председника Високог савета судства је упознала 

присутне са садржином поднетог предлога за разрешење судије, са садржином писаног 

изјашњења судије достављеног Високом савету судства на поднети предлог за разрешење 

као и са свим чињеницама и доказима из списа Дисциплинске комисије Високог савета 

судства број: 116-04-00499/2018-05 а који су битни за доношење одлуке у овој правној 

ствари. 

  

 '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''', изјашњавајући се на наводе 

поднетог предлога за разрешење, изјавила да у свему остаје при досадашњим наводима 

изнетим током дисциплинског поступка и при наводима из писаног изјашњења који је 

доставила Високом савету судства поводом предлога за разрешење и усмено је пред 

члановима Савета поновила досадашење изнете наводе. 

 

 Констатује се да је '''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' напустила седницу. 

 

 Након дискусије, Бранислава Горавица, заменик председника Високог савета 

судства ставила је на гласање предлог да се донесе одлука о престанку судијске функције, 

'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''', разрешењем због учињеног 

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. 

 

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

 

О Д Л У К У 

                                      -о престанку судијске функције- 

 

''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''' престаје судијска функција 

разрешењем са судијске функције због учињеног 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, 

даном правноснажности ове одлуке. 

 

 ЗА'' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''' '''''''''' 

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

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

  

 ПРОТИВ: ''''''''''''' '''''''''''''''''' 

 

 Констатује се да је седници приступио Драгомр Милојевић, председник 

Савета. 

 

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

судијске функције број: 119-05-1351/2019-01 од 19.02.2019. године; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета  је навео да је ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''' поднела приговор на Одлуку Високог савета судства о 

престанку судијске функције и поводом ове тачке дневног реда дао је реч известиоцу, 

судији Матији Радојичићу. 

 

Судија Матија Радојичић је навео да је Одлуком о престанку судијске функције 

Високог савета судства број:119-05-1351/2019-01 од 19.02.2019. године, '''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''' престала судијска функција због неизбора на 

сталну судијску функцију. Судија је дана 20.03.2019. године изјавила приговор на Одлуку 

о престанку судијске функције број:119-05-1351/2019-01 од 19.02.2019. године.  

Судија Матија Радојичић је упознао присутне чланове Савета са садржином 

поднетог приговора и свим битним чињеницама које су потребне за доношење одлуке у 

овој правној ствари. 

 

Након завршеног излагања судије известиоца, Драгомир Милојевић, председник 

Савета отворио је дискусију.  

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да сматра да је приговор 

неоснован и да исти треба одбити. Додао је да судија није разрешена са функције, већ она 

није изабрана на сталну судијску функцију из разлога што није током трогодишњег 

мандата оцењена а разлог због чега није оцењена не представља објективне околности као 

што су болест или породиљско одсуство.  

 

 Након добијене речи, судија Александар Пантић је наведо да треба одбити 

приговор, с обзиром да стоји чињеница да је судија сама себе довела у ту ситуацију да  

буде оптужена у кривичном поступку током трајања трогодишњег судијског мандата, а 

која околност не може бити  оправдање за то што није вреднован њен рад. 

 

 Након добијене речи, судија Саво Ђурђић је истакао да чланом 52. став 2. Закона о 

судијама је прописано да судија који је први пут биран и током трогодишњег мандата је 

оцењен са оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“ обавезно се бира на 

сталну функцију. Навео је да је вреднован рад судије за период од седам мсеци за који 

период је оцењена „ изузетно успешно обавља судијску функцију“, стога сматра да треба 

добро размислити какву одлуку треба донети, с обзиром да судија није осуђена за 

кривично дело, већ је само удаљена са судијске функције до окончања кривичног 

поступка. 

 

 Након добијене речи судија Матија Радојичић је изјавио да подржава предлог 

председника Савета, с обзиром да би обрнута одлука  заиста одјекнула у јавност на сасвим 

супротан начин, јер би се тиме послала порука младим судијама да ма шта радили да ће 

сигурно бити изабрани.  

 

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

приговор као неоснова и потврди Одука о престанку судијске функције број: 119-05-

1351/2019-01 од 19.02.2019. године. 

 

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

 

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

неоснова и потврђује се Одлука Високог савета судства број: 119-05-1351/2019-01 од 

19.02.2019. године.  

 

 

 

 ЗА: ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' 

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

 

 ПРОТИВ: ''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 

 

 Констатује се да је Нела Кубуровић, министар правде напустила седницу у 

13,50 часова, због неодложних пословних обавеза. 

 

4. Давање сагласности на Програм сталне обуке Правосудне академије за 2019. 

годину; 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Правосудна академија 

доставила Високом савету судства Програм сталне обуке Правосудне академије за 2019. 

годину, ради давања сагласонисти, а који је уз материјал достављен свим члановима 

Савета. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' дао сагласност на Програм сталне обуке 

Правосудне академије за 2019. годину. 

 

5. Разматрање захтева о премештају судије у други суд; 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да се Слађана Драшковић, 

председник Прекршајног суда у Прокупљу, обратила Високом савету судства молбом за 

премештај из Прекршајног суда у Прокупљу у Прекршајни суд у Београду. У складу са 

Законом достављене су све потребне сагласности. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Слађана Драшковић, судија и председник Прекршајног суда у Прокупљу, премешта 

се у Прекршајни суд у Београду, почев од 1. јуна 2019. године. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да се Душица Џоковић, судија 

Основног суда у Лазаревцу, обратила Високом савету судства молбом за премештај из 

Основног суда у Лазаревцу у Основни суд у Ваљеву. Као разлог за премештај наводи 
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свакодневно путовање на релацији Ваљево - Лазаревац и одвојеност од деце која су 

малолетна. У складу са Законом достављена је сва потребна сагласност за премештај. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Душица Џоковић, судија Основног суда у Лазаревцу, премешта се у Основни суд у 

Ваљеву, почев од 15. маја 2019. године. 

 

 

6. Разно: 

 

 

- Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

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

 

О Д Л У К У 

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Дијани Јанковић, судији Апелационог 

суда у Нишу, у Тирану, у периоду од 16. до 17. априла 2019. године, ради учешћа 

на Конференцији The Alumni Days. 

 

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

О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Синиши Важићу, судији Апелационог суда у 

Београду, у Требиње, периоду од 19. до 20. априла 2019. године, ради учешћа на Деветој 

међународној научно-стручној конференцији „Казнена политика и превенција 

криминалитета”.          

 

 - Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Милица Аризановић, судија 

Вишег суда у Пожаревцу доставила захтв  којим је тражила да јој се утврди престанак 

судијске функције са даном 31.05.2019. године. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' '''' донео  

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Милици Аризановић, судији Вишег суда у Пожаревцу, престаје судијска функција 

31. маја 2019. године, на лични захтев. 

 

 

 

  

- Доношење одлуке о ванредном вредновању рада судија; 

 

 

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

рада судија поводом Огласа за избор судија који је објављен у «Службеном гласнику 

РС» бр.11/19 од 20.02.2019. године и то: Марчетић Драгане, судије Вишег суда у 

Београду, Бошковић Предрага, судије Вишег суда у Краљеву, Душић Весне, судије 

Вишег суда у Новом Саду, Станојевић Анђелке, судије Вишег суда у Новом Саду, 

Алексић Неле, судије Вишег суда у Нишу, Стефанове Мире, судије Вишег суда у 

Нишу и Тонић Катарине, судије Вишег суда у Нишу, за период од 02.04.2017. до 

20.02.2019. године. 

 

 

     

 

      Седница завршена у 14,00 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


