
1 

 

                          

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-36/2020-01 

Датум: 02.12.2020. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

                                        ЗАПИСНИК СА ШЕСНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 2. децембра 2020. године 

 

 

 

Седница је почела у 11,30 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Саво Ђурђић, 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 Шеснаесту 

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

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Одлучивање по приговору судије-кандидата изјављен против решења Изборне 

комисије Високог савета судства о одређивању бирачких места број: 119-04-

875/2020-02 од 30.10.2020. године 

2. Разно. 

 

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

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

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Високи савет судства прешао је на рад седнице по усвојеном дневном реду. 
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1. Одлучивање по приговору судије-кандидата изјављен против решења Изборне 

комисије Високог савета судства о одређивању бирачких места број: 119-04-

875/2020-02 од 30.10.2020. године 

 

  Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је навео да је кандидат за 

члана Високог савета судства, Мирослав Јањетовић, судија Прекршајног апелационог суда 

изјавио приговор Високом савету судства дана 01.12.2020. године у 13,15 часова преко 

Изборне комисије, против решења Изборне комисије  о одређивању бирачких места број: 

119-04-875/2020-02 од 30.10.2020. године. Председник Савета је навео да је приговор 

неблаговремен с обзиром да је поднет након протека прописаног рока од 24 часа, и ставио 

је на гласање предлог да се  одбаци приговор кандидата за члана Високог савета судства из 

реда судија на листи основних, прекршајних и Прекршајног апелационог суда, Мирослава 

Јањетовића, судије Прекршајног апелационог суда, изјављен на решење о одређивању 

бирачких места број: 119-04-875/2020-02 од 30.10.2020. године. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Приговор кандидата за члана Високог савета судства из реда судија на листи основних, 

прекршајних и Прекршајног апелационог суда, Мирослава Јањетовића, судије Прекршајног 

апелационог суда, изјављен на решење о одређивању бирачких места број: 119-04-875/2020-

02 од 30.10.2020. године, СЕ ОДБАЦУЈЕ. 

 

2. Разно: 

 

-  Доношење одлуке  о ванредном вредновању рада судија; 

 

Поводом ове тачке дневног реда Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства дао је реч председнику Комисије Високог савета судства за вредновање рада судија 

и председника суда, судији Бранислави Горавици. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да је потребно ванредно вредновати рад 

кандидата из реда судија који су поднели пријаве по огласу за избор судија за Прекршајни 

апелацинои суд, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр.116/20 од 16.09.2020. 

године, а чији рад није вреднован дуже од годину дана, према списку који је достављен у 

материјалу за ову тачку дневног реда. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку да се ванредно вреднује рад 

кандидата из реда судија који су поднели пријаве по огласу за избор судија за 

Прекршајни апелациони суд, према списку који је саставни део овог записника. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да је такође потребно  ванредно вредновати и рад 

кандидата из реда судија који су поднели пријаве по огласу за избор судија за:  Основни суд 

у Сенти, Основни суд у Сурдулици, Привредни суд у Београду, Привредни суд у Зајечару, 

Виши суд у Шапцу и Виши суд у Панчеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, 

бр.124/20 од 16.10.2020. године, а чији рад није вреднован дуже од годину дана, према 

списку који је достављен у материјалу за ову тачку дневног реда. 
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- Високи савет судства једногласно је донео одлуку да се ванредно вреднује рад 

кандидата из реда судија који су поднели пријаве по огласу за избор судија за: 

Основни суд у Сенти, Основи суд у Сурдулици, Привредни суд у Београду, 

Привредни суд у Зајечару, Виши суд у Шапцу и Виши суд у Панчеву, који  је 

објављен у „Службеном гласнику РС“, бр.124/20 од 16.10.2020. године, а према 

списку који је саставни део овог записника. 

 

 

Седница завршена у 12,15 часова 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић             ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

            Драгомир Милојевић 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


