
 

 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
Број: 06-00-13/2018-01 

Датум: 20.04.2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

                           ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

              одржане 20. априла 2018. 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 професор др. Ранко Кеча, изборни 

члан Високог савета судства из реда професора правног факултета. Поред чланова Савета, 

седници су присуствовале Мирјана Павловић,  в.д. секретара Високог савета судства и 

Мила Стаменковић, начелник Одељења за статусна питања судија.  

           Седница Савета се тонски снима.   

 Пре отварања Девете редовне седнице сталног састава Високог савета судства, 

чланови Савета '''''''''''''''''''''''''' ''''''  допунили Дневни ред седнице и то тако да под тачком 

шест  уместо: „Разно„ треба да стоји „ Доношење одлуке по приговору Игора Новковића 

изјављен против закључка Комисије Високог савета судства у поступку избора судија у 

привредним судовима број: 111-00-995/2018-01 од 03.04.2018. године.“  и додаје се тачка: 

„ 7. „Разно:“  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Девету редовну 

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

 

 

   Д Н Е В Н И  Р Е Д  

 

1. Усвајање записника са Седме редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 20.03.2018. године и усвајање записника са Осме редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 26.03.2018. године;  

2. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Врховни касациони суд,  који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 104/17  

од 22.11. 2017. године; 

3. Доношење одлука о избору судија на сталну судијску функцију, који су први пут 

бирани на судијску функцију на период од три године; 
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4. Одлучивање по жалби судије Привредног суда у Београду изјављене против 

решења Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-585/2017-05 

од 02.03.2018. године; 

5. Доношење одлуке о ванредном вредновању рада судија; 

6. Доношење одлуке по приговору Игора Новковића изјављен против закључка 

Комисије Високог савета судства у поступку избора судија у привредним 

судовима број: 111-00-995/2018-01 од 03.04.2018. године; 

7. Разно. 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на допуњени предложени дневни ред, 

те ''''' '''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени допуњени дневни ред за 

Девету редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

1. Усвајање записника са Седме редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 20.03.2018. године и усвајање записника са Осме редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 26.03.2018. године;  

 

 Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' усвојио записник са Седме редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 20.03.2018. године и записник са Осме 

редовне седнице Високог савета судства која је одржана 26.03.2018. године. 

 

2. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Врховни касациони суд,  који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

104/17  од 22.11.2017. године; 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да се на оглас за избор судија у 

Врховни касациони суд, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 104/17 од 

22.11.2017. године пријавило  укупно 45 кандидата. Упознао је присутне да је за избор 

судија у Врховни касациони суд именована Комисија Савета у саставу: Бранислава 

Горавица, председник комисије, Александар Пантић, члан комисије и Саво Ђурђић члан 

Комисије и поводом ове тачке дневног реда дао је реч судији Бранислави Горавици, 

председнику Комисије Савета. 

 

 Судија Бранислава Горавица је навела да су сви пријављени кандидати судије или су 

били судије на сталној судијској функцији и исти су ослобођени поступка полагања 

испита. Ови кандидати се не позивају ни на разговор, него је на основу Одлуке Високог 

савета судства ванредно вреднован њихов рад и сви кандидати имају оцену „ изузетно 

успешно обављају судијску функцију“. Осим тога, прибављени су извештаји о раду за 

период пре 01.07.2015. године, дакле пре примене правилника који прописује вредновање 

рада судија и прибављено је мишљење суда из којег кандидат потиче као и непосредно 

вишег суда. Комисија је приликом разматрања пријава, посебно имала у виду мишљење 

Опште седнице Врховног касационог суда и  рангирање које су судије Врховног 

касационог суда извршиле тајним гласањем међу кандидатима, као и мишљења које су 

кандидати добили у судовима из којих потичу. Комисија има већински предлог, јер није 

успела ни око једног кандидата да постигне јединствен предлог. Истакла је да већински 

предлог Комисије су: судија Зорана Делибашић и судија Душко Миленковић. Навела је да 

ће након њеног излагања, колега Саво да предложи неког од кандидата из реда 
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Апелационог суда у Новом Саду. Посебно је нагласила да је Комисија водила разговор о 

томе и закључено је да тренутно у Врховном касационом суду  има доста судија који су 

потекли из новосадске апелације, с обзиром на то да је овог пута Врховни касациони суд 

дао највише гласова кандидатима из  Апелационог суда у Београду, који и јесте највећи 

суд, те да она као председник Комисије и колега Александар, као члан комисије сматрају 

да треба подржати тај предлог. Истакла је да је судија Делибашић Зорана, судија 

Апелационог суда у Београду, она је 1959. годиште, била је судски приправник у Петом 

општинском суду у Београду, почев од 15.10.1984. године, након положеног правосудног 

испита била је стручни сарадник у том истом суду и изабрана је за судију на сталну 

судијску функцију 10.11.1992. године у Пети општински суд у Београду. На функцију у 

Окружни суд у Београду изабрана је 11.01.2002. године, и у суштини се у том суду је била 

до јануара 2010. године, када је промењен назив у Апелациони суд у Београду. Судија је 

добила оцену „изузетно успешно обавља судијску функцију“,  а што се тиче извештаја о 

раду, скренула је пажњу да су за све судије извештаји о раду само за пола године. Што се 

тиче мишљења суда из кога судија потиче, у свом суду Зорана Делибашић је добила 38 

гласова, а у Врховном касационом суду добила је 14 гласова и зато јој је додата у 

дискусији и подршка у односу на остале кандидате. Иначе, судија Зорана Делибашић 

поступа у парничној материји, а поред тога је и руководилац је одељења судске праксе у 

Апелационом суду у Београду, а поред борјних радова носилац је и едукација у 

Правосудној академији и слично. Други предлог је судија Миленковић Душко,  судија 

Апелационог суда у Београду и вршилац функције председника тог суда. Рођен је 1966. 

године, започео је каријеру као судијски приправник у Петом општинском суду у 

Београду 15.02.1993. године. Након положеног правосудног испита наставио је да ради 

као судијски приправник са положеним правосудним испитом у том суду до новембра 

1995. године. За судију на сталној судијској функцији изабран је у Први општински суд у 

Београду 01.08.1997. године, у Окружном суду у Београду изабран је 18.04.2003. године и 

у суштини се у том суду и до данас налази, с тим што је био председник Апелационог суда 

у Београду у периоду од 20.11.2013 године до 20.11.2017. године, а сада се налази на месту 

вршиоца функције председника тог суда. Сем тога поступа и у материји Кж и  Кж1. 

Приликом вредновања његовог рада добио је оцену „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију као и функцију председника суда“. У суду из кога потиче добио је позитовно 

мишљење од 52 гласа, а у Врховном касационом суду добио је 8 гласова, и да је то други 

број по редоследу, и да му је у дискусији дата предност у односу на остале кандидате. 

Истакла је да је већински предлог Комисије ова два кандидата о којима је говорила. 

 Након изношења предлога Комисије, Драгомир Милојевић, председник Савета је 

отворио дискусију. 

  Након добијене речи, судија Саво Ђурђић је навео да се јавио за реч у намери да 

изнесе дат предлог, истичући да није спорно да су се и овај пут за Врховни касациони суд 

кандидовале судије које имају услове за избор за Врховни касациони суд и да су то добри 

кандидати, али истиче да сматра, имајући у виду да за Врховни касациони суд треба 

бирати најбоље кандидате и да ће се гледати изузетно и став Опште седнице свих судија 

Врховног касационог суда, а  да су прошли пут изабране за грађанску материју судије из 

Београда и један судија кривичар из Крагујевца, те да треба имати у виду и друге 

апелационе судове, Апелациони суд у Новом Саду и Апелациони суд у Нишу. Истакао је 

да је изабран из реда судија са подручја aутономнних покрајина, стога ће се задржати на 

кандидатима из реда судија Апелационог суда у Новом Саду, и то троје судија, које 

испуњавају све услове и који су сад први пут конкурисали и сво троје поступају у 

грађанској материји. Четврти судија је судија Гајић Боривој, изузетан судија и он ради 

радну материју, те како је Савет обавештен дописом  Врховног касационог суда да су 
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потребне судије које поступају у грађанској материји  предлаже следеће судије 

Апелационог суда у Новом Саду које испуњавају све услове и поступају у грађанској 

материји и то: Јелицу Бојанић Керкез, која је  рођена 1958. године,  судија од 1985. године, 

неприкидно је радила у Општинском  и Окружном суду у Зрењанину, а од 01.01.2010. 

године је судија Апелационог суда у Новом Саду, има изванредне резултате рада,  поред 

тога је и заменик председника суда, добила је позитивно мишљење суда из кога потиче и 

то 40 гласова, а од стране Опште седнице свих судија Врховног касационог суда добила је 

позитивно мишљење - два гласа.  Навео је да има све услове да буде изабрана за Врховни 

касациони суд. Други предлог је судија Оливера Пејак Прокеш, она је рођена  1960. 

године, такође је дуго судија и то од 1987. године у Општинском суду у Новом Саду, пре 

реформе 2010. године била је упућена у Виши суд у Новом Саду, и изабрана је за судију 

Вишег суда у Новом Саду 01.01.2010. године и до 06.07.2014. године, је радила у том суду 

а 06.07.2014. године је изабрана за судију Апелационог суда у Новом Саду. Ова судија 

такође има изузетне резултате, њен рад је оцењен оценом „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију“, ради у Гж. материји. Из суда из којег потиче добила је 14 гласова, а 

од Опште седнице Врховног касационог суда добила је 4 гласа. И на крају предлаже 

судију који такође ради грађанску материју, који је 1953. годиште и који на крају ове 

године испуњава услов за пензију, и ако се не изабере за Врховни касациони суд, престаје 

му судијска функција, а то је судија Петар Јовановић.  Он је сарадник у правосуђу од 1980. 

године, а судија је од 1983. године,  као судија има добре резултате рада, његов рад је 

вреднован оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију“, ради грађанску 

материју. Добио је позитивно мишљење из суда из кога потиче и то Апелационог суда у 

Новом Саду 20 гласова, а од Опште седнице Врховног касационог суда добио је 4 гласа, 

истичући да све заједно га квалификује да као дугогодишњи судија треба да буде изабран 

за судију Врховног касационог суда. Предлаже да се о наведеним предлозима чланови 

Савета појединачно изјашњавају, а тек уколико не буду прихваћени наведени предлози, 

истиче да би се он тада изјашњавао за друге судије. 

 

 Након добијене речи, судија Иван Јовичић је навео да ће подржати оба већинска 

предлога Комисије Савета, предложена од стране колегинице Браниславе и Александра 

Пантића, из неколико разлога. Истичући да као судија Вишег суда у Београду, који је 

радио неколико година, одакле је и дошао у Високи савет судства, те да добро зна пресуде 

које се врате, без обзира да ли су укинуте или потврђене од стране било ког већа 

грађанског одељења Апелационог суда у Београду и врло добро зна ко је какав судија. 

Посебно је нагласио да судију Зорану Делибашић не познаје, а по његовом мишљењу је 

један од најквалитетнијих судија, ако не и најквалитетнији судија Апелационог суда у 

Београду, а што се може видети из њеног рада, односно пресуда које она изради, без 

обзира да ли је пресудом првостепена одлука потврђена или укинута. Навео је да је још 

неколико колегиница  добар судија,  и Весна Обрадовић, чије име наводи незнајући да ли 

је иста кандидат. Посебно је нагласио да је предлог за избор судије Зоране Делибашић 

више него добар и служиће у интересу Републике Србије и свих грађана Републике 

Србије, и тај предлог ће подржати. Додао је да је чињењница да је колегиница добила 

највећи број гласова на Општој седници Врховног касационог суда, што упућује и на 

закључак да је добар и стручан судија. У односу на   колегу Душка Миленковића, наводи 

да његов избор ће бити на част и понос свих грађана Републике Србије као и за чланове 

Савета, да ће стручна и шира јавност практично бити више него задовољна што се  такав 

судија, изузетан, квалитетан, добар и карактеран човек бира за судију Врховног 

касационог суда.  

 



5 

 

 

 Након добијене речи, судија Матија Радојичић, изјавио је да би се придружио 

већинском предлогу Комисије, наводећи да је судију Зорану Делибашић упознао на једној 

едукацији коју је пружала судијама основних судова и она не само да има знање већ има и 

један таленат да то знање пренесе колегама, те да је заиста задовољство и слушати је. 

Навео је да пошто је руководилац судске праксе Апелационог суда у Београду показује да 

се она налази на месту где се тражи најстручнији судија, који практично проверава одлуке 

свих већа. Што се тиче судије Душка Миленковића, навео је да је он стручан и одлично 

обавља и функцију председника суда, а такође је као судија доказана стручност у области 

кривичне материје, јер је током каријере радио најгоре и најтеже случајеве, и придружује 

се свим похвалама које је истакао за њега судија Јовичић. Посебно је нагласио да је колега 

Сава такође предложио добре кандидате, и да од предложених кандидата познаје Оливеру 

Пејак Прокеш, и наводи да се ради о одличној судији и одличном човеку и стручњаку. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да се придружује предлогу 

Комисије, и наводи да не би имао много шта да каже јер су Бранислава, Матија Радојичић 

и Иван Јовичић све рекли о кандидатима и нема потребе да се понавља. Додао је да су ова 

два кандидата од Опште седнице Врховног касационог суда добили највећи број гласова,  

што је један од показатеља да су цењени  и у средини у којој долазе. Предложио је да се за 

судије Врховног касационог суда изаберу Зорана Делибашић и Душко Миленковић.  

 

 Након добијене речи, судија Александар Пантић, је навео да су четири кандидата 

добила посебну подршку Опште седнице Врховног касационог суда, односно да су на 

Оштој седници посебно истакнута четири кандидата. Од тог броја су управо Зорана 

Делибашић и Душко Миленковић, а друга два кандидата која су истакнута су Драгана 

Бољевић и Марина Милановић. 

 

 Након добијене речи Петар Петровић је навео да са многим људима које познаје, а 

који су везани за српско правосуђе, је чуо изузетно позитивно мишљење о судији Зорани 

Делибашић, коју иначе  не познаје,  као и за другог кандидата Душка Миленковића, који је 

такође иузетно добар судија, те стога и подржава предлог Комисије. Навео је да уважава 

предлог колеге Саве, да мора да се води рачуна и о изборима судија за Врховни касациони 

суд из Новог Сада и Ниша, и сигурно ће се то имати у виду приликом следећег конкурса.  

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је истакла да осећа потребу да 

каже све најбоље о колегиницама из Новог Сада, превасходно о колегиници Јелици, с 

обзиром да је познаје дуго година, као и њен рад, али подједнако и о колегиници  Оливери 

Пејак Прокеш, која је тренутно активнија и на неким другим пољима не само у раду у 

својим предметима, око медијације која покушава да заживи, и да су обе изузетно вредне 

и посвећене свом послу и кроз предмете, а и кроз друге активности, где дају заиста 

озбиљан допринос. Указала је да је приметила барем два имена из Апелационог суда у 

Нишу, и посебно се ради о колегиници Марини Милановић, која је из Врховног 

касационог суда добила велики број гласова и из свог колектива добила  33 гласа, што 

исто говори о њеном раду, те да сматра да  ове судије треба споменути и да постоји неки 

траг да су спомињане те судије и да на неки начин се имају у виду за убудуће. Навела је да 

последњег кога жели да спомене је судија Милошевић из Управног суда, која је први пут 

конкурисала и која заиста спада у групу врхунских и квалитетних кадрова, али је овог 

пута је превагнуло и увек по њеном опредељењу, поштовање мишљења Опште седнице 

Врховног касационог суда. 
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 Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да сви кандидати који су 

поменути,  Јелица Бојанић Керкез и Оливера Пејак Прокеш, да су судије које су 

ангажоване и на другим пословима не само у суду и да се ради заиста о добрим 

кандидатима, те је јако тешко наћи праву меру и заиста како је то нагласила и судија 

Бранислава исте треба споменути, јер се заиста ради о добрим судијама који и сутра могу 

раде у Врховном касационом суду. 

 

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

Делибашић, судија Апелационог суда у Београду, изабере за судију Врховног касационог 

суда. 

 

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

 

 

     О Д Л У К У 

   -   о избору судије – 

Зорана Делибашић, судија Апелационог суда у Београду, бира се за судију Врховног 

касационог суда. 

 

 

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

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

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

 

( ПРОТИВ: '''''''' '''''''''''''' 

 

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

Миленковић, судија Апелационог суда у Београду, изабере за судију Врховног касационог 

суда. 

 

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

 

     О Д Л У К У 

            -о избору судије- 

 

Душко Миленковић, судија Апелационог суда у Београду, бира се за судију 

Врховног касационог суда. 

 

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

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

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

 

( ПРОТИВ: ''''''''' ''''''''''''' 

 

 

3. Доношење одлука о избору судија на сталну судијску функцију, који су први пут 

бирани на судијску функцију на период од три године; 
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Поводом ове тачке дневног реда Драгомир Милојевић, председник Савета, дао је реч 

известиоцу судији Бранислави Горавици.  

 

Судија Бранислава Горавица је навела да се ради о дванаест судија који се тренутно 

налазе на трогодишњем мандату у Првом основном суду у Београду, они су  изабрани 

Одлуком Народне скупштине Републике Србије  број 2 од 10. марта 2015. године, и 

ступили су на судијску функцију 22.04.2015. године у Правом основном суду у Београду.  

Првих десет судија који обављају судијску функцију на период од три године у Првом 

основном суду, су приликом вредновања њиховог рада за сваку годину вредновања 

добили оцену „изузетно успешно обављају судијску функцију“ то су судије: Горан Рамић, 

Ацо Брајковић, Никола Стошић, Јелена Шкулић, Данијела Петрић Смиљанић, Велибор 

Баровић,  Драгана Илчић, Јелена Живановић Јаћовић, Зорица Аврамовић и Стојан 

Петровић. Осим прибављене оцене вредновања рада, Комисија Савета је прибавила и 

извештаје о раду за период пре примене Правилника и имајући у виду те извештаје и 

решења Комисије, као и одредбе Закона о судијама и Правилника који обавезује 

вредновање, односно одредбу да судија који добије оцену „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију“ се обавезно  бира на сталну судијску функцију, за ових десет судија је 

потпуно неспорно да Савет треба да их изабере на сталну судијску функцију. Даље је 

истакла да је разлика у односу на судију Данијелу Парезановић у односу на наведене 

кандидате у томе што је она  за једну од те три године добила оцену „успешно обавља 

судијску функцију“, али с обзиром да је за две године добила оцену „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“, применом Правилника њена оцена би требала да буде „ 

изузетно успешно обавља судијску функцију“, па имајући у виду такво решење Комисије, 

као и извештај о раду, предлог је Комисије Савета да и она треба да буде изабрана на 

сталну судијску функцију. Даље је навела да је судија Вања Лечић, две године добила 

оцену „успешно обавља судијску функцију“, што у збиру такође даје оцену „успешно 

обавља судијску функцију“, те да Закон о судијама такође каже да судија која је оцењена „ 

успешно обавља судијску функцију“ може да буде изабрана на сталну судијску функцију, 

то је Комисија предложила да се иста изабере на сталну судијску функцију. 

 

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

О Д Л У К У  

                             -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

Горан Рамић, судија Првог основног суда у Београду, бира се на сталну судијску 

функцију  у  Првом основном суду у Београду,  почев од 23.04.2018. године. 
 

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

О Д Л У К У  

                             -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

Ацо Брајковић, судија Првог основног суда у Београду, бира се на сталну судијску 

функцију  у  Првом основном суду у Београду,  почев од 23.04.2018. године. 

 

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

                             -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

Никола Стошић ,судија Првог основног суда у Београду,  бира се на сталну судијску 

функцију  у  Првом основном суду у Београду,  почев од 23.04.2018. године. 

 

 

 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У  

                             -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

Јелена Шкулић, судија Првог основног суда у Београду, бира се на сталну судијску 

функцију  у  Првом основном суду у Београду,  почев од 23.04.2018. године. 

 

 

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

О Д Л У К У  

                             -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

Данијела Перић Смиљанић, судија Првог основног суда у Београду, бира се на 

сталну судијску функцију у  Првом основном суду у Београду,  почев од 23.04.2018. 

године.     

 

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

О Д Л У К У  

                             -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

Велибор Баровић ,судија Првог основног суда у Београду, бира се на сталну судијску 

функцију  у  Првом основном суду у Београду,  почев од 23.04.2018. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У  

                             -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

Драгана Илчић, судија Првог основног суда у Београду,  бира се на сталну судијску 

функцију  у  Првом основном суду у Београду,  почев од 23.04.2018. године. 
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- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео  

О Д Л У К У  

                             -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

 

 Јелена Живановић Јаћовић, судија Првог основног суда у Београду, бира се на сталну 

судијску функцију у  Првом основном суду у Београду,  почев од 23.04.2018. године. 

 

 

 

 

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

О Д Л У К У  

                             -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

Зорица Аврамовић, судија Првог основног суда у Београду, бира се на сталну 

судијску функцију  у  Првом основном суду у Београду,  почев од 23.04.2018. године.       

  

                                                     

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

О Д Л У К У  

                             -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

Стојан Петровић, судија Првог основног суда у Београду,  бира се на сталну судијску 

функцију  у  Првом основном суду у Београду,  почев од 23.04.2018. године. 

 

 

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

О Д Л У К У  

                             -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

Данијеле Парезановић, судија Првог основног суда у Београду,  бира се на сталну 

судијску функцију  у  Првом основном суду у Београду,  почев од 23.04.2018. године. 

 

 

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

 

  О Д Л У К У  

                             -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

    Вања Лечић, судија Првог основног суда у Београду, бира се на сталну судијску 

функцију  у  Првом основном суду у Београду,  почев од 23.04.2018. године.    
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4. Одлучивање по жалби судије Привредног суда у Београду изјвљене против 

решења Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-585/2017-

05 од 02.03.2018. године; 

 

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

судији известиоцу, Бранислави Горавици. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да Савет треба да одлучи о жалби ''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' судије Привредног суда у Београду изјављене против решења Дисциплинске 

комисије број: 116-04-585/2017-05 од 02.03.2018. године.  Судија Бранислава Горавица је 

упознала присутне чланове Савета са садржином оспореног решења, садржином 

изјављене жалбе и потребних чињеница из списа предмета Дисциплинске комисије број: 

116-04-585/17-05 потребних за одлучивање о поднетој жалби. Након свог излагања 

предложила је да се усвоји жалба судије као основана, преиначи решење Дисциплинске 

комисије и судија ослободи дисциплинске одговорности. 

 

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

жалба '''''''''''''' '''''''''''''''''''''', судије Привредног суда у Београду, као основана и преиначи 

решење Дициплинске комисије Високог савета судства  број: 116-04-585/2017-05 од 

02.03.2018. године и одбије Предлог за вођење дисциплинског поступка  Дисциплинског 

тужиоца Високог савета сдства број:116-04-00835/2016-03 од 08.12.2017. године, против 

''''''''''''' '''''''''''''''''''''''', судије Привредног суда у Београду. 

 

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

 

 

      Р Е Ш Е Њ Е 

 

УСВАЈА СЕ  жалба ''''''''''''' ''''''''''''''''''''', судије Привредног суда у Београду, као 

основана и ПРЕИНАЧАВА СЕ  решење Дициплинске комисије Високог савета судства  

број: 116-04-585/2017-05 од 02.03.2018. године, тако што се ОДБИЈА Предлог за вођење 

дисциплинског поступка  Дисциплинског тужиоца Високог савета сдства број:116-04-

00835/2016-03 од 08.12.2017. године, против ''''''''''''' '''''''''''''''''''''', судије Привредног суда у 

Београду. 

 

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

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

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

 

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

 

5. Доношење одлуке о ванредном вредновању рада судија; 

  Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је потребно да Високи савет 

судства донесе одлуку о ванредном вредновању рада судија који су поднели пријаве на  

оглас за избор судија који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18 од 

23.02.2018. године. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о ванредном вредновању 

рада судија који су поднели пријаве на оглас за избор судија који је објављен 

у „Службеном гласнику РС“, број 14/18 од 23.02.2018. године, а према списку 

који је саставни део овог записика 

 

6. Доношење одлуке о приговору '''''''''' ''''''''''''''''''''', изјављен против Закључка 

Комисије Високог савета судства у поступку избора судија у привредним 

судовима, број: 111-00-995/2018-01 од 3. априла 2018. године; 

 

  Констатује се да су Одлуком председника Високог савета судства изузети од 

одлучивања по овој тачки дневног реда у смислу одредбе члана 14. Пословника о 

раду Високог савета судства чланови Комисије Високог савета судства у поступку 

избора судија у привредним судовима и то: судија Бранислава Горавица, 

председник Комисије, Александар Пантић, члан Комисије и Саво Ђурђић, члан 

Комисије. 

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

реч судији известиоцу Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је истакао да је закључком Комисије Високог савета у 

поступку избора судија у привредним судовима, број: 111-00-995/2018-01 од 3. априла 

2018. године, одбачена пријава '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''' број: 111-00-995/2018-01 

од 7. марта 2018. године, поднета на оглас за избор судија у Привредном суду у Сомбору, 

који је објављен у ,,Службенoм гласнику РС”, број 14/18 од 23. фебруара 2018. године и у 

дневном листу “Политика“ од 27. фебруара 2018. године. Против наведеног Закључка 

'''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' је поднео благовремен и дозвољен приговор. Судија известилац је 

упознао присутне чланове Савета са садржином оспореног закључка, садржином 

приговора и битних чињеница за доношење одлуке по приговору. 

 

 Након излагања судије известиоца, Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је 

на гласање предлог да се усвоји приговор ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' као основан и поништи 

закључак Комисије Високог савета судства у поступку избора судија у привредним 

судовима  број: 111-00-995/2018-01 од 03.04.2018. године и предмет врати Комисији на 

даљи поступак. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УСВАЈА СЕ приговор ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' као основан, па се ПОНИШТАВА Закључак 

Комисије Високог савета судства у поступку избора судија у привредним судовима, број: 

111-00-995/2018-01 од 3. априла 2018. године и предмет враћа Комисији Високог савета 

судства у поступку избора судија у привредним судовима, на даљи поступак. 

 

7. РАЗНО: 
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- Доношење Одлуке о максималном броју запослених у Високом савету судства 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да Високи савет судства треба да 

донесе Одлуку о максималном броју запослених у Високом савету судства за 2018. годину 

у складу са Кадровским планом Високог савета од 02.04.2018. године. 

 

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

 

ОДЛУКУ 

                            О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

                                 У ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА  

                                                  за 2018. годину 

 

Овом одлуком утврђује се максималан број запослених у Високом савету судства за 2018. 

годину: 

 

- Изборни чланови Високог савета судства из реда судија               6 

- Административна канцеларија Високог савета судства                39 

- Жалбена комисија судова – председник комисије                            1 

 

- Доношење одлуке о измени Одлуке о броју судија у судовима; 

 

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

 

 

- О Д Л У К У 

- о измени Одлуке о броју судија у судовима 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 11/16, 

48/16, 73/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18 и 14/18), члан 2, мења  се и гласи: 

 

 

     ,,Врховни касациони суд   има председника и  41 судију ”.   

                                                         

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' донео одлуку о оглашавању избора судија 

за Врховни касациони суд, за три судијска места. 

 

 

- Доношење одлукe о измени  Одлуке Високог савета судства о образовању 

Kомисијe Вишег суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и 



13 

 

 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бачкој Паланци и 

Основног суда у Новом Саду  број: 119-05-00105/2016-01 од 29.03.2016. године. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Председник Вишег суда у 

Новом Саду доставио Високом савету судства допис са предлогом да се измени одлука 

Високог савета судства о образовању Kомисијe Вишег суда у Новом Саду за спровођење 

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

Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду  број: 119-05-00105/2016-01 од 29.03.2016. 

године, с обзиром да је наведеном одлуком као заменик председника Комисије именована 

Вукица Кужић, судија Вишег суда у Новом Саду, која је Oдлуком Високог савета судства 

од 17.10.2017. године изабрана за судију Апелационог суда у Новом Саду. Предложио је 

да Високи савет судства донесе одлуку о измени  Одлуке Високог савета судства о 

образовању Комисије Вишег суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног 

суда у Новом Саду  број: 119-05-00105/2016-01 од 29.03.2016. године, и уместо Вукице 

Кужић, за заменика председника Комисије именује Анђелка Станојевић, судија Вишег 

суда у Новом Саду. 

 

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

 

                            О Д Л У К У 

 

Мења се Одлука Високог савета судства о образовању Комисије Вишег суда у 

Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду  број: 119-

05-00105/2016-01 од 29.03.2016. године., тако што се: 

 

- уместо Вукице Кужић, за заменика председника Комисије именује Анђелка 

Станојевић, судија Вишег суда у Новом Саду. 

 

- Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Јелена Ивановић, вршилац 

функције председника Управног суда, обавестила Високи савет судства да је позвана да 

учествује на Генералној скупштини Удружења АCA - Europe и Државног савета 

Холандије. 

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

 

О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијска посета Јелени Ивановић, вршиоцу функције 

председника Управног суда, у Хаг, у периоду од 13. до 15. маја 2018. године, поводом 

предстојеће Генералне скупштине Удружења АCA - Europe.  



14 

 

 

 

 

   Седница завршена у 10,40 часова. 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић  

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 

 

 

 


