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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-17/2020-01 

Датум: 06.07.2020. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

                                        ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 06. јула 2020. године 

 

 

 

Седница је почела у 12,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

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

Поред чланова Савета, седници су  присуствовале Мирјана Павловић, секретар Високог 

савета судства и Мила Стаменковић, помоћник секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Једанаесту 

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

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Доношење закључка поводом тренутне епидемиолошке ситуације у земљи; 

 

 

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

једногласно донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Једанаесту  редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

1. Доношење закључка поводом тренутне епидемиолошке ситуације у земљи; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да су поводом тренутне 

епидемиолошке ситуације у земљи Високом савету судства достављени дописи од стране 
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појединих председника судова, којим се предлаже измена Закључка Високог савета судства 

од 30.06.2020. године, са предлогом да председници организују рад судова у складу са 

одлукама штаба за ванредне ситуације у градовима у којима је проглашена ванредна 

ситуација. Навео је да на територијам јединица локалних самоуправа у којима је 

проглашена ванредна ситуација надлежни органи су донели  посебне мере заштите 

становиштва од заразних болести, које се разликују зависности од града до града, тако на 

пример за град Крагујевац и Нови Сад одређена је једна од посесбних мера заштите 

становништва од заразних болести: „Забрана окупљања у затвореном простору више од пет 

лица“, док је у Београду одређена једна од мера: „Забрана окупљања на јавним просторима 

у  затвореном простору када се окупља више од 100 људи..“ 

 

Драгомир Милојевић, поводом ове тачке дневног реда отворио је дискусију. 

 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је све прегледала, почев 

од Закона о заштити становништва од заразних болести, и истакла да према том закону у 

члану 7. је прописано да Завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије, 

координира спровођење епидемиолошког надзора на територији Републике Србије и 

доноси стручно упутство за епидемиолошки надзор за заразне болести и посебна 

здравствена питања. Када је најављено укидање ванредног стања, Високи савет судства је 

тражио одређене инструкције, Савет је добио, али не од Републичког завода за јавно 

здравље, него је добио од Градског завода за јавно здравље у писаној форми Инструкције 

за рад судова. Навела је да све ово наводи због тога да се види да ли је за судове, грађане и 

запослене у судовима обавезно све оно што пише у Инструкцији Градског завода за јавно 

здравље, јер је очигледно да Републички завода за јавно здравље може да донесе стручно 

упутство које би на неки начин било обавезујуће. У тој Инструкцији коју је Савету послао 

Градски завод за јавно здравље, поред ових дезо баријере и дозера за дезинфекцију руку на 

улазу судова, што је Савет и предвидео, ношења личне заштитне опреме за запослене и оне 

који улазе, то је такође Савет предвидео, било је и она обавезна провера температуре ручно 

даљинским мерачима коју је Савет разматрао на тој седници на којој је донео Закључак о 

правилима  понашања запослених и странака у судовима, након укидања ванредног стања, 

али је ова обавеза избачена с обзиром да је Савет био мишљења да судови не могу то да 

набаве и стога предлаже да се ова обавеза провера температуре дода, већ постојећим 

Правилима понашања запослених и странака у суду од од 07.05.2020. године. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да судови већ примењују ову  

обавезу која је у дискусији предложена и на уласку у зграду суда мери се температура свим 

лицима.  

 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је Савет донео једно 

писано упутство које је послато председицима судова и у њему нема обавезе провера 

температуре, из тог разлога самтра да то упутство треба допунити и предлаже да се исто 

допуни. Истакла је да је то једино што Савет није унео у то упуство и то је део око 

понашања. У вези проблема који је везан за суђење, навела је да се ту слаже са оним што је 

председник рекао да Савет треба да измени последњи закључак, тако што се Савет не би 

позивао на закључке које је донео за време ванредног стања, због ванредног стања, него да 

се каже шта је сада  упутство Савета. Истакла је да се не би позивала да се примени то и то, 

него да се припреми један текст у коме би се с обзиром на постојање епидемије и опасности 

од ширења болести, препоручило председницима судова, наведе оно што се препоручује, 
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уз додатну корекцију за градове, општине где је проглашена ванредна ситуација, да имају у 

виду специфичности те локалне самоуправе у зависности од њихове одлуке. Навела је да је 

њена кључна дилелма то да ли ће Савет уопште наводити било шта о врстама предмета за 

које се морају обављати суђења и за која не, или не постоје услови да Савет то одређује, јер 

у тој ситуацији Савет би морао то изричито да каже. 

 

Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је навела да нема сазнања 

да ли неко од присутних на овој седици у својој најбилижој околини или шире има неког ко 

је заражен овим вирусом. Сматра да је ситуација сто путо гора него када је проглашено 

ванредно стање. Толико заражених има, и то не само са благим симптомима него и са 

озбиљним стањима, због чега сматра да Високи савет судства мора да предузме све оно што 

може како би заштитио запослене у судовима и грађане који долазе на суђења. У 

Прекршајном суду у Београду, с обзиром да је то већ познато да се заказује по 50 рочишта, 

на која долазе по 20-30 лица, што представља такву гужву, да је немогуће испоштовати 

апсолутно мере које су прописане у погледу растојања, као и свих других превентивних 

мера које су препоручене. Навела је да је тренутно стање јако озбиљно, а то говори из 

личног искуства зато што јој је трудна кћерка била позитивна на овај вирус, такође и зет је 

био позитиван и четворо пријатеља. Истакла је да Савет прво треба да размотри да ли има 

законске могућности да се обустави рад у судовима на две недеље, сем хитних случајева, у 

колико постоје те законске могућности предлаже да се обустави рад у судовима на две 

недеље, осим у поступању по предметима који су хитне природе. Навела је да Савет не 

форме ради, већ озбиљно схвати која је тренутна ситуација. 

  

Након добијене речи, судија Александар Пантић је навео да сви председници судова 

који су Савету доставили дописе, укључујући и председницу Прекршајног суда у Београду, 

уопште нису сагласни да се не ради, већ су сви против закључка Високог савета судства од 

30.06.2020. године и сви председници инсистирају на томе да се настави са радом судова, 

уз поштовање свих донетих мера заштите. 

 

Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да су Савету достављени  

дописи председника неких београдских судова, међу којима је и председница Прекршајног 

суда у Београду и Прекршајног апелационог суда, и нису оне једине где, кажу да је 

доношењем Закључка од 30.06.2020. године  Савет урадио нешто незаконито, зашта не 

постоје услови, те да оне изјављују да уз поштовање Правила понашања која су донета на 

основу Упутства Високог савета судства су испуњени сви услови да суд ради нормално. 

 

Након добијене речи, судија Славица Милошевић Газивода је навела да невезано са 

тим шта који председник суда тражи, да је њено мишљење да је јако озбиљна ситуација и 

да Савет озбиљно приступи, и да шта је у могућности Савета, апслолутно ригорозно све 

што може предузме. 

 

Након добијене речи, судија Матија Радојичић наводи да по његовом мишљењу  да  

по свему овоме што је изнето у дискусији, произилази да Високи савет судства нема ту 

игеренцију да иде против оваквих одлука Владе, истичући да разуме све што је судија 

Славица Милошевић Газивода навела, да су сви забринути због ове ситуације, али је јасно 

да Савет не може да одлучи мимо одлуке Владе Републике Србије, нити мимо одлуке 

градских штабова за заштиту здравља. Навео је да можда уз ово саопштење са болдираним 

словима на крају се наложи председницима судова да ригорозно се старају о спровођењу 

мера, те да се на тај начин покаже да је Савет забринут за здравље судија и запослених у 

судовима.   



4 

 

    

Драгомир Милојевић, председник Света је предложио да Савет донесе  Закључак у 

коме ће се у првом ставу обавезати председник суда чије је седиште на територији  јединице 

локалне самоуправе на којој је надлежни орган прогласио ванредну ситуацију због настанка 

елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID – 19,  да 

организује рад суда у складу са одлуком о одређивању посебних мера заштите 

становништва од заразне болести COVID – 19 на територији те јединице локалне 

самоуправе. У другом ставу наведе да је потребно да председник суда поред одлуке о 

одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID – 19 користи 

и  Инструкције за рад судова у склопу примене мера превенције ширења вируса SARS-COV-

2 од 04.05.2020.  године Градског завода за јавно здравље из Београда, које су прилог овог 

закључка. У трећем ставу наведе да начин организације рада суда из става један  и два овог 

закључка траје до доношења одлуке о укидању ванредне ситуације. У четвртом ставу наведе 

да је председник суда дужан да обавести Високи савет судства о одлуци о начину рада суда 

у складу са ставом првим  и другим овог закључка.   У петом ставу да се стави ван снаге 

Закључак Високог савета судства број:021-00-76/2020-01 од 30.06.2020. године и ставио је 

на усвајање изнети предлог закључка. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

     З А К Љ У Ч АК 

 

 

                                                                I 

 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ председник суда чије је седиште на територији  јединице локалне 

самоуправе на којој је надлежни орган прогласио ванредну ситуацију због настанка 

елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID – 19,  да 

организује рад суда у складу са одлуком о одређивању посебних мера заштите 

становништва од заразне болести COVID – 19 на територији те јединице локалне 

самоуправе. 

                                                               II 

 

Потребно је да председник суда поред одлуке о одређивању посебних мера заштите 

становништва од заразне болести COVID – 19 користи и  Инструкције за рад судова у 

склопу примене мера превенције ширења вируса SARS-COV-2 од 04.05.2020.  године 

Градског завода за јавно здравље из Београда, које су у прилогу овог закључка. 

 

 

III 

 

Начин организације рада суда из става I  и II овог закључка траје до доношења одлуке 

о укидању ванредне ситуације. 

 

 

IV 
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Председник суда је дужан да обавести Високи савет судства о одлуци о начину 

рада суда у складу са ставом I  и II овог закључка.                                                                

 

 

V 

 

Ставља се ван снаге Закључак Високог савета судства број:021-00-76/2020-01 од 

30.06.2020. године 

 

 

 

  Седница завршена у 13,20 часова 

 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


