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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
Број: 06-00-29/2018-01 

Датум: 25.09.2018. године 

Б е о г р а д 

 

                           ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 25. септембра 2018. године 

 

Седница је почела у 9,00 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 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, начелник Одељења за статусна питања судија. 

           Седница Савета се тонски снима.   

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Двадесету 

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 Петнаесте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 6. јула 2018. године, усвајање записника са Шеснаесте редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 13. јула 2018. године, усвајање записника 

са Седамнаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 19. јула 

2018. године, усвајање записника са Осамнаесте редовне седнице која је одржана  

4. септембра 2018. године и усвајање записника са Деветнаесте редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана дана 12. септембра 2018. године; 

2. Доношење одлуке о избору судија на сталну судијску функцију, који су први пут 

бирани на судијску функцију на период од три године; 

3. Одлучивање о жалби заменика Дисциплинског тужиоца изјављене против решења 

Дисциплинске комисије број 116-04-00217/2018-05 од 13.07.2018. године; 

4. Разматрање притужбе у предмету број: 071-00-498/2018-01, изјављене у смислу 

одредбе члана 29. Закона о судијама; 

5. Разматрање притужбе у предмету број: 071-00-683/2018-01, изјављене у смислу 

одредбе члана 29. Закона о судијама; 

6. Разматрање притужбе у предмету број: 071-00-574/2018-01; 

7. Доношење одлуке о упућивању судије у Правосудну академију ради обављања 

стручних послова; 

8. Разматрање захтева за упућивање судије у други суд; 
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9. Доношење одлуке о обавезној обуци председника и судија првостепених судова о 

примени Закона о заштити права на суђење у разумном року, коју ће спровести 

Правосудна академија, у складу са својим програмом обуке; 

10. Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Административној канцеларији 

Високог савета судства; 

11. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев; 

12. Одлучивање о престанку судијске функције услед трајног губитка радне 

способности за обављање судијске функције; 

13. Одлучивање о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

14. Разно. 

 

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

'''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Двадесету  редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

је одржана 6. јула 2018. године, усвајање записника са Шеснаесте редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 13. јула 2018. године, усвајање 

записника са Седамнаесте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 19. јула 2018. године, усвајање записника са Осамнаесте редовне 

седнице која је одржана  4. септембра 2018. године и усвајање записника са 

Деветнаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана дана 12. 

септембра 2018. године; 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' усвојио записнике са: Петнаесте редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 6. јула 2018. године, записник са 

Шеснаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 13. јула 2018. 

године, записник са Седамнаесте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 19. јула 2018. године, записник са Осамнаесте редовне седнице која је 

одржана  4. септембра 2018. године и записник са Деветнаесте редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана дана 12. септембра 2018. године; 

 Због одсутности са седнице: за  усвајање записника са Петнаесте седнице није гласао 

Матија Радојчић, за усвајање записника са Седамнаесте седнице нису гласали судија 

Бранислава Горавица, Нела Кубуровић, министар правде и проф. др Ранко Кеча, за 

усвајање записника са Осамнаесте седнице нису гласали Славица Милошевић Газивода, 

судија и проф. др Ранко Кеча, за усвајање записника са Деветнаесте седнице нису гласали 

Нела Кубуровић, министар правде, проф. др Ранко Кеча и Петар Петровић, председника 

Одбора за правосуђе и државну и локалну сампуправу . 

 

2. Доношење одлуке о избору судија на сталну судијску функцију, који су први пут 

бирани на судијску функцију на период од три године; 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, поводом ове тачке 

дневног реда дао је реч председнику Комисије за вредновање рада судија и 

председника суда, судији Бранислави Горавици. 
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  Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је навела да је судија Бојана 

Шћепановић,  Одлуком Народне скупштине РС број 29 од 24.07.2015. године, изабрана 

први пут на судијску функцију у Прекршајни суд у Београду, а ступила је на судијску 

функцију 02.10.2015. године. 

С обзиром да је ова судија пре истека трогодишњег мандата, се пријављивала на 

конкурсе који су били објављени, извршено је ванредно вредновање њеног рада за период 

од 02.10.2015. године па до 23.02.2018. године, а то је био датум објављивања огласа, и 

добила је оцену „ изузетно успешно обавља судијску функцију“. С обзиром да од 

23.02.2018. године па до 60 дана пре истека трогодишњег мандата је кратак период, њен 

рад није поново вреднован. Како је рад именоване судије вреднован оценом „ изузетно 

обавља судијску функцију“, то Комисија а у смислу одредбе члана 52. став 2. Закона о 

судијама предлаже да се судија Бојана  Шћепановић изабере на сталну судијску функцију 

у Прекршајни суд у Београду, почев од 03.10.2018. године. 

 

  Судија Бранислава Којадиновић Бановац Одлуком Народне скупштине РС број 29 

од 24.07.2015. године, изабрана је први пут на судијску функцију у Прекршајни суд у 

Београду, а ступила је на судијску функцију 02.10.2015. године. 

Наведена судија је идентично као и претходна, конкурисала по огласу од 

23.02.2018. године, ради чега је њен рад ванредно вреднован у периоду од 02.10.2018. до 

23.02.2018. године. Добила је оцену „ изузетно успешно обавља судијску функцију“, па 

стога није поновљено вредновање, те Комисија предлаже на основу одредбе члана 52.став 

2. Закона о судијама да се судија Бранислава Којадиновић Бановац изабере на сталну 

судијску функцију у Прекршајни суд у Београду, почев од 03.10.2018. године. 

 

Судија Горан Антонић Одлуком Народне скупштине РС број 29 од 24.07.2015. 

године, изабран је први пут на судијску функцију у Прекршајни суд у Београду, а ступио 

је на судијску функцију 02.10.2015. године. 

Kомисија Прекршајног апелационог суда редовно је вредновала рад овог судије. За 

прву годину рада добио је оцену „успешно обавља судијску функцију“, за другу годину 

рада добио је оцену „ успешно обавља судијску функцију“, а за трећу годину рада 

„изузетно успешно обавља судијску функцију“. На основу наведеног Комисија му је за 

цео период вредновања утврдила оцену „успешно обавља судијску функцију“. Судија 

Бранислава Горавица је истакла да из досијеа овог судије као и решења Комисије и 

њиховог образложења, види се да је у прве две године ова оцена „ успешно обавља 

судијску функцију“  била последица чињенице да је био велики проценат одлука које су 

израђене у периоду од 30-60 дана, али је Комисија имала у виду  здравствено стање судије, 

који због тога има често потребу за терапијама и одлазак код лекара и слично, па је нашла 

да су ти разлози оправдани. У другој години рада оцена „ успешно обавља судијску 

функцију“ му је утврђена и за квантитет, међутим, у другој години рада већ се поправио 

његов рад јер му је „ успешно обавља судијску функцију „ била само везано за квалитет, а 

већ код квантитета му је била „ изузетно успешно обавља судијску функцију“, док у трећој 

години рада је по свим параметрима, судија добио оцену „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију“. Истакла је да имајући напред изнето у виду Комисија предлаже да се 

судија Горан Антонић изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Београду, 

почев од 03.10.2018. године.  

  Судија Ђуро Павлица, Одлуком Народне скупштине РС број 29 од 24.07.2015. 

године, изабран је први пут на судијску функцију у Прекршајни суд у Београду, а ступио 

је на судијску функцију 02.10.2015. године. 
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Kомисија Прекршајног апелационог суда редовно је вредновала његов рад за прву, 

другу и трећу годину рада и судија је оцењен оценом „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију, те стога на основу одредбе члана 52. став 2 Закона о судијама, Комисија 

предлаже да се судија Ђуро Павлица изабере на сталну судијску функцију, почев од 

03.10.2018. године. 

Судија Јелена Лакић, Одлуком Народне скупштине РС број 29 од 24.07.2015. 

године, изабрана је први пут на судијску функцију у Прекршајни суд у Београду, а 

ступила је на судијску функцију 02.10.2015. године. 

Наведена судија је била на трудничком а потом на породиљском боловању дужи 

период, али је почела да ради 01.02.2018. године, и вреднована је за тај период од када се 

вратила на посао па до 60 дана пре истека трогодишњег мандата и добила је оцену „ 

изузетно успешно обавља судијску функцију“ и то са изванредним резултатима, па стога 

Комисија предлаже да се судија Јелена Лакић изабере на сталну судијску функцију у 

Прекршајни суд у Београду почев од 03.10.2018. године.  

Судија Јелена Сибиновић, Одлуком Народне скупштине РС број 29 од 24.07.2015. 

године, изабрана је први пут на судијску функцију у Прекршајни суд у Београду, а 

ступила је на судијску функцију 02.10.2015. године. 

Kомисија Прекршајног апелационог суда вредновала је рад наведене судије за 

прву, другу и трећу годину рада и утврдила оцену „изузетно успешно обавља судијску 

функцију“, те стога а у складу са чланом 52. став. 2 Закона о судијама Комисија предлаже 

да се судија Јелена Сибиновић, изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Београду, почев од 03.10.2018. године.  

Судија Катарина Мајачић, Одлуком Народне скупштине РС број 29 од 24.07.2015. 

године, изабрана је први пут на судијску функцију у Прекршајни суд у Београду, а 

ступила је на судијску функцију 02.10.2015. године. 

Kомисија Прекршајног апелационог суда вредновала је рад ове судије за прву, 

другу и трећу годину рада и утврдила оцену „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију“, те Комисија предлаже да судија Катарина Мајачић буде изабрана на сталну 

судијску функцију у Прекршајни суд у Београду, почев од 03.10.2018. године. 

Судија Коста Митровић, Одлуком Народне скупштине РС број 29 од 24.07.2015. 

године, изабран је први пут на судијску функцију у Прекршајни суд у Београду, а ступио 

је на судијску функцију 02.10.2015. године. 

Kомисија Прекршајног апелационог суда вредновала је рад наведеног судије за 

период прву , другу и трећу годину рада и утврдила му оцену „ изузетно успешно обавља 

судијску функцију“, па у складу са одредбом члана 52. став 2. Закона о судијама, Комисија 

предлаже да се судија Коста Митровић изабере на сталну судијску функцију у 

Прекршајни суд у Београду, почев од 03.10.2018. године.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судија Маја Ђуричић, Одлуком Народне скупштине РС број 29 од 24.07.2015. 

године, изабрана је први пут на судијску функцију у Прекршајни суд у Београду, а 

ступила је на судијску функцију 02.10.2015. године. 
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Њен рад вредновала је такође Kомисија Прекршајног апелационог суда и за прву, 

другу и трећу годину рада и  утврђена јој је оцена „ изузетно успешно обавља судијску 

функцију“, стога Комисија предлаже да судија Маја Ђуричић буде изабрана на сталну 

судијску функцију у Прекршајни суд у Београду, почев од 03.10.2018. године.  

Судија Оливера Ристановић, Одлуком Народне скупштине РС број 29 од 

24.07.2015. године, изабрана је први пут на судијску функцију у Прекршајни суд у 

Београду, а ступила је на судијску функцију 02.10.2015. године. 

Њен рад је вредновала Kомисија Прекршајног апелационог суда  и за прву, другу и 

трећу годину рада, утврдила јој  оцену „изузетно успешно обавља судијску функцију“ па 

је предлог Комисије да се судија Олиевера Ристановић, изабере на сталну судијску 

функцију у Прекршајни суд у Београду, почев од 03.10.2018. године. 

Судија Катарина Божовић, Одлуком Народне скупштине РС број 28 од 24.07.2015. 

године, изабрана је први пут на судијску функцију у Привредни суд у Ужицу, а ступила је 

на судијску функцију 29.09.2015. године. 

Њен рад вредновала је Kомисија Привредног апелационог суда  и за прву, другу и 

трећу годину рада, утврђена јој је оцена „изузетно успешно обавља судијску функцију“, 

стога Комисија предлаже да судија Катарина Божовић буде изабрана на сталну судијску 

функцију у Привредни суд у Ужицу, почев од 30.09.2018. године. 

Судија Наташа Гачић, Одлуком Народне скупштине РС број 27 од 24.07.2015. 

године, изабрана је први пут на судијску функцију у Основни суд у Чачку, а ступила је на 

судијску функцију 28.09.2015. године. 

Њен рад је ванредно вреднован због пријаве по огласу од 23.02. 2018. године за 

период од ступања на судијску функцију 28.09.2015. до 23.02.2018. године и Kомисија 

Вишег суда у Чачку која је вредновала рад ове судије утврдила јој је оцену „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. С обзиром да је после овог датума кратак периодо до 

истека 60 дана пре истека трогодишњег мандата, није поново вреднована , те с обзиром на 

оцену коју има Комисија предлаже да судија Наташа Гачић буде изабрана на сталну 

судијску функцију у Основни суд у Чачку, почев од 29.09.2018. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Бојана Шћепановић, бира се на сталну судијску функцију  у  

Прекршајни суд у Београду,  почев од 03.10.2018. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Бранислава Којадиновић Бановац, бира се на сталну судијску 

функцију  у  Прекршајни суд у Београду,  почев од 03.10.2018. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Ђуро Павлица, бира се на сталну судијску функцију  у  Прекршајни 

суд у Београду,  почев од 03.10.2018. године. 

 

 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Горан Антонић, бира се на сталну судијску функцију  у  Прекршајни 

суд у Београду,  почев од 03.10.2018. године. 

 

 

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

-  

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Јелена Лакић, бира се на сталну судијску функцију  у  Прекршајни суд 

у Београду,  почев од 03.10.2018. године. 

 

 

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

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Јелена Сибиновић, бира се на сталну судијску функцију  у  

Прекршајни суд у Београду,  почев од 03.10.2018. године. 

 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Катарина Божовић, бира се на сталну судијску функцију  у  Привредни 

суд у Ужицу,  почев од 30.09.2018. године. 

 

 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

 

 Судија Катарина Мајачић, бира се на сталну судијску функцију  у  

Прекршајни суд у Београду,  почев од 03.10.2018. године. 

 

 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Коста Митровић, бира се на сталну судијску функцију  у  Прекршајни 

суд у Београду,  почев од 03.10.2018. године. 

 

 

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

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Маја Ђуричић, бира се на сталну судијску функцију  у  Прекршајни 

суд у Београду,  почев од 03.10.2018. године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Наташа Гачић, бира се на сталну судијску функцију  у  Основни суд у 

Чачку,  почев од 29.09.2018. године. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о избору судије  на сталну судијску функцију 

 

 

Судија Оливера Ристановић, бира се на сталну судијску функцију  у  

Прекршајни суд у Београду,  почев од 03.10.2018. године. 

 

 

3. Одлучивање о жалби заменика Дисциплинског тужиоца изјављене против 

решења Дисциплинске комисије број 116-04-00217/2018-05 од 13.07.2018. године; 

 

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

судији известиоцу, Славици Милошевић Газиводи. 

 

Судија Славица Милошевић Газивода је истакла да је Дисциплински тужилац 

Високог савета судства поднео Дисциплинској комисији Високог савета судства предлог 

за вођење дисциплинског поступка број 116-04-00521/2016-03 од 27.04.2018. године, 

против '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''''', због извршења 

дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење поступка из члана 90. став 1. алинеја 

7. Закона о судијама. Дисциплинска комисија Високог савета судстава решењем број 116-

04-00217/2018-05 од 13.07.2018. године, одбила је предлог за вођење дисциплинског 

поступка Дисциплинског тужиоца Високог савета судства број 116-04-00521/2016-03 од 

27.04.2018. године, против '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' 

због дисциплинског прекршаја из члана 90. ст. 1 алинеја 7. Закона о судијама. Заменик 

Дисциплинског тужиоца је дана 16.08.2018. године, изјавио жалбу против решења 

Дисциплинске комисије. 
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 Судија Славица Милошевић Газивода упознала је присутне чланове Савета са 

садржином решења Дисциплинске комисије Високог Савета судства, садржином жалбе 

заменика Дисциплинског тужиоца и свим потребним чињеницама за доношење одлуке. 

  

 Након излагања судије известиоца Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 ОДБИЈА СЕ жалба заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства, као 

неоснована и потврђује се решење Дисциплинске комисије Високог савета судства 

број:116-04-00217/2018-05 од 13.07.2018. године. 

 

 

4. Разматрање притужбе у предмету бр: 071-00-498/18-01, изјављене у смислу 

одредбе члана 29. Закона о судијама; 

 

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

судији известиоцу, Ивану Јовичићу. 

 

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

смислу члана 29. Закона о судијама, поднео Високом савету судства притужбу против 

председника ''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''', због тога што је дужи временски период, вишим 

инстанцама, достављао нетачне извештаје о његовом раду. Судија Иван Јовичић је 

упознао све присутне чланове Савета са садржином поднете притужбе и свим потребним 

чињеницама за одлучивање по поднетој притужби.  

 

Након излагања судије известиоца, Драгомир Милојевић, председник Савета отворио 

је дискусију. 

 

 Након добијене речи, судија Бранислава Горавица је изјавила да по њеном 

мишљењу  је притужба неоснована и да треба исту одбити. 

 

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

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

члана 29. Закона о судијама, потив председника ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''. 

  

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

 

 

 

 

 

 

   Р Е Ш Е Њ Е 
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ОДБИЈА СЕ притужба ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''', поднета 

у смислу члана 29. Закона о судијама, против председника ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''', као 

неоснована. 

 

5.  Разматрање притужбе у предмету бр: 071-00-683/2018-01, изјављене у смислу 

одредбе члана 29. Закона о судијама; 

 

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

судији известиоцу Ивану Јовичићу. 

 

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

'''''''''''''''''''''', сходно одредби члана 29. Закона о судијама, изјавила притужбу Високом савету 

судства, против председнице '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''', наводећи да је основ 

подношења притужбе злоупотреба права председнице суда због чега је она оштећена на 

тај начин што је непримерено оптерећена великим бројем предмета у раду. Судија Иван 

Јовичић је упознао присутне чланове Савета са садржином притужбе и свим потребним 

чињеницама за доношење одлуке по поднетој притужби.  

 

- Након дискусије Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео 

 

    Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ притужба ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' 

поднета у смислу члана 29. Законе о судијама, против председника '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' 

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

 

6. Разматрање притужбе у предмету бр: 071-00-574/2018-01; 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда дао је реч судији известиоцу Ивану Јовичићу. 

  

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

'''''''''''''''''''''' поднео   притужбу против  председнице '''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''', због 

незаконитог и пристрасног поступања,  јер је у више наврата председница суда 

поступајући по захтевима за изузеће учесника у прекршајном поступку, усвојила захтеве 

за његово изузећа у смислу члана 112. Закона о прекршајима. Судија Иван Јовичић 

упознао је присутне чланове Савета са садржином поднете притужбе и свим потребним 

чињеницама за доношење одлуке по притужби. 

 Након излагања судије известиоца Драгомир Милојевић, председник Савета ставио 

је на гласање предлог да се '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' 

''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''', одбаци. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ притужба ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''', 

поднета против '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''. 

 

7. Доношење одлуке о упућивању судије у Правосудну академију ради обављања 

стручних послова; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је Правосудна Академија 

упутила Високом савету судства предлог за упућивање Соње Видановић, судије Основног 

суда у Суботици у Правосудну академију, као институцију надлежну за обуку у 

правосуђу, ради обављања стручних послова, почев од 01.  октобра 2018. године, на 

период од три године уз предлог да се именована судија ослободи вршења судијске 

функције у том периоду. Председник Основног суда у Суботици као и судија Соња 

Видановић, доставили су Високом савету судства потребну сагласност за упућивање у 

смислу одредбе члана 21. став 2 Закона о судијама. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

         

 Соња Видановић, судија Основног суда у Суботици, упућује се на рад у 

Правосудну академију, ради обављања стручних послова, почев од 1. октобра 2018. 

године, на период од три године.  

 За време упућивања, судија Соња Видановић се ослобађа вршења судијске 

функције. 

 

 

8. Разматрање захтева за упућивање судије у други суд; 

 

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

судији известиоцу Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да се Председник Вишег суда у Ваљеву обратио 

захтевом за упућивање једног судије у Виши суд у Ваљеву. У захтеву је навео да је у суду 

повећан прилив предмета, да је према Одлуци о броју судија у судовима прописано да 

Виши суд у Ваљеву има 9 судија, да је судији Митру Ђенесићу престала судијска 

функција на лични захтева са 01.09.2018. године, као и да је  један судија из здравствених 

разлога често на боловању. Предлажио је  да Високи савет судства донесе решење о 

упућивању Радивоја Јовановића,  судије Основног суда у Ваљеву у Виши суд у Ваљеву.  

Уз захтев је достављена сагласност судије Основног суда у Ваљеву Радивоја Јовановића, 
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мишљење седници свих судија Вишег суда у Ваљеву и Основног суда у Ваљеву, који су 

сагласни да се судија Јовановић Радивоје упути на рад у Виши суд у Ваљеву. 

 

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

         

Радивоје Јовановић, судија Основног суда у Ваљеву, упућује се на рад у Виши суд 

у Ваљеву, почев од 1. октобра 2018. године, до избора једног судије за Виши суд у 

Ваљеву, по огласу објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 69/18 од 14. септембра 

2018. године, а најдуже годину дана. 

 
 

9. Доношење одлуке о обавезној обуци председника и судија првостепених судова о 

примени Закона о заштити права на суђење у разумном року, коју ће спровести 

Правосудна академија, у складу са својим програмом обуке; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да су у јулу 2018. године Високи 

савет судства, Врховни касациони суд, Државно правобранилаштво, Министарство правде 

и Правосудна академија донели Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења 

и извршења вансудког поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном 

року. Навеним Упутством предвиђено је да ће Високи савет судства  донети одлуку о 

обавезној обуци председника и судија првостепених судова о примени Закона о заштити 

права на суђење у разумном року, коју ће спровести Правосудна академија, у складу са 

својим програмом обуке. 

 

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

 

О Д Л У К У  

 

 

ОБАВЕЗНА је обука председника и судија првостепених судова о примени Закона 

о заштити права на суђење у разумном року, коју ће спровести Правосудна академија, у 

складу за својим програмом. 

 

10. Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Административној канцеларији 

Високог савета судства; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је свим члановима као материјал 

достављен нацрт Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места у Административној канцеларији Високог савета судства, 

те је истакао да како би се извршила реорганизација везана за унутрашњу 
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систематизацију, како је то наведено у образложењу предлога који је достављен уз 

материјал свим члановима Савета, то је потребно да се донесе Правилник о изменама и 

допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији  радних места у 

Административној канцеларији Високог савеа судства. 

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' донео Правилник о изменама и допунама 

Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Административној канцеларији Високог савета судства, који је саставни део овог 

записника. 

 

11. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета упознао је присутне чланове Савета да је 

Зоран Живковић, судија Основног суда у Новом Саду, поднео захтев за престанак 

судијске функције са 30.09.2018. године, као и Јелана Јовановић, судија Апелационог суда 

у Нишу, која је такође поднела  захтев за престанак судијске функције са 31.10.2018. 

године. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Зорану Живковићу, судији Основног суда у Новом Саду, престаје судијска 

функција 30. септембра 2018. године, на лични захтев. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Јелени Јовановић, судији Апелационог суда у Нишу, престаје судијска функција 31. 

октобра 2018. године, на лични захтев. 

 

 

12. Одлучивањe о престанку судијске функције услед трајног губитка радне 

способности за обављање судијске функције; 
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Драгомир Милојевић, предедник Савета истакао је да је Председник Основног суда 

у Крушевцу, дписом од 21. септембра 2018. године, обавестио Високи савет судства да је 

код судије Љиљани Ристић утврђен трајни губитак радне способности, па је, у вези са 

наведеним, доставио решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - 

Филијала Крушевац, број: 182.1-1-00163/18 од 9. августа 2018. године, које је постало 

правноснажно дана 06.09.2018. године.  

 

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

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

Љиљани Ристић, судији Основног суда у Крушевцу, престаје судијска функција 

због трајног губитка радне способности за обављање судијске функције, почев од 

06.09.2018. године. 

 

13. Одлучивање о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

 

Драгомир Милојевић председник Савета, упознао је присутне чланове Савета да је 

Даница Ђурић, судија поротник Вишег суда у Јагодини, поднела захтев за престанак 

функције судије поротника, из личних разлога. 

 

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

О Д Л У К У 

          о престанку функције судије поротника 

 

 

Даници Ђурић, судији поротнику Вишег суда у Јагодини, престаје функција судије 

поротника на лични захтев, даном доношења одлуке. 

 

 

 

14. Разно: 

- Доношење одлука о измени Одлуке Високог савета судства о образовању 

Kомисијe Вишег суда у Зрењанину за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бечеју, Основног 

суда у Зрењанину и Основног суда у Кикинди број: 119-05-00163/2017-01 од 

14.02.2017. године и Одлуке о именовању заменика председника Kомисијe Вишег 

суда у Зрењанину за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Бечеју, Основног суда у Зрењанину и 

Основног суда у Кикинди број: 119-05-231/2018-01 од 20.03.2018. године. 

 

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

Вишег суда у Зрењанину  доставила Високом савету судства допис са предлозима да се 
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измени одлука Високог савета судства о образовању Kомисијe Вишег суда у Зрењанину за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Бечеју, Основног суда у Зрењанину и Основног суда у Кикинди број: 119-

05-00163/2017-01 од 14.02.2017. године, с обзиром да је наведеном одлуком као 

председник Комисије одређен Бакош Илеш, судија Вишег суда у Зрењанину који је 

преминуо 19.08.2018. године. Предложила је да се одлука измени тако што ће се за 

председника Комисије уместо Бакоша Илеша именовати Сузана Радаковић, судија Вишег 

суда у Зрењанину. Како је судија Сузана Радаковић Одлуком о именовању заменика 

председника Kомисијe Вишег суда у Зрењанину за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бечеју, Основног суда у 

Зрењанину и Основног суда у Кикинди број: 119-05-231/2018-01 од 20.03.2018. године, 

одређена за заменика председника Комисије, предлог је да се ова Одлука измени и да се 

уместо Сузане Радаковић за заменика председника Комисије именује Љиљана Аћимовић, 

судија Вишег суда у Зрењанину. 

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

 

 

   О Д Л У К У 

 

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

Зрењанину за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бечеју, Основног суда у Зрењанину и Основног суда у 

Кикинди број: 119-05-00163/2017-01 од 14.02.2017. године,  

тако што се: 

- уместо Бакоша Илеша, за председника Комисије именује Сузана Радаковић, судија 

Вишег суда у Зрењанину. 

 

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

 

О Д Л У К У  

 

Мења се Одлука о именовању заменика председника Kомисијe Вишег суда у 

Зрењанину за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бечеју, Основног суда у Зрењанину и Основног суда у 

Кикинди број: 119-05-231/2018-01 од 20.03.2018. године, тако што се:  

 

- уместо Сузане Радаковић, за заменика председника Комисије именује Љиљана 

Аћимовић, судија Вишег суда у Зрењанину. 

 

 



16 

 

 

- Доношење одлука о измени Одлуке Високог савета судства о образовању 

Kомисијe Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Првог основног суда у Београду, 

Другог основног суда у Београду и Трећег основног суда у Београду број:119-05-

00099/2016-01 од 29.03.2018. године и Одлуке Високог савета судства о 

образовању Kомисијe Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања 

и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Лазаревцу, 

Основног суда у Младеновцу и Основног суда у Обреновцу број: 119-05-

00155/2017-01 од 14.02.2017. године. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је председник Вишег суда у 

Београду доставио Високом савету судства допис са предлогом да се измени одлука 

Високог савета судства о образовању Kомисијe Вишег суда у Београду за спровођење 

поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Првог основног суда 

у Београду, Другог основног суда у Београду и Трећег основног суда у Београду број:119-

05-00099/2016-01 од 29.03.2018. године,  с обзиром да су наведеном одлуком као чланови 

Комисије одређене судије Вишег суда у Београду Милан Лондровић и Мaрина Кларић 

Живковић, а за заменика члана Комисије Растко Поповић. Имајући у виду да ове судије 

више не обављају судијску функцију у Вишем суду у Београду предложио је да се уместо 

Милана Лондровића за члана комисије одреди Душанка Ђорђевић, судија Вишег суда у 

Београду, уместо Марине Кларић Живковић за члана Комисије одреди Наташа 

Милутиновић, судија Вишег суда у Београду, а уместо Растка Поповића за заменика члана 

Комисије одреди Зоран Тејић, судија Вишег суда у Београду.Такође, председник Вишег 

суда у Београду је предложио да се измени и Одлука Високог савета судства о образовању 

Kомисијe Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и 

Основног суда у Обреновцу број: 119-05-00155/2017-01 од 14.02.2017. године, којом 

Одлуком је за заменика члана Комисије одређена Јелена Стевановић, која више не обавља 

судијску функцију у Вишем суду у Београду. Предложио је да се за заменика члана 

Комисије уместо ње одреди Милица Стојковић, судија Вишег суда у Београду.    

 

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

 

О Д Л У К У 

 

 

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

Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и Трећег 

основног суда у Београду број:119-05-00099/2016-01 од 29.03.2018. године, тако што се: 

 

- уместо Милана Лондровића за члана комисије одреди Душанка Ђорђевић, судија 

Вишег суда у Београду 
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- уместо Марине Кларић Живковић за члана Комисије одреди  Наташа 

Милутиновић, судија Вишег суда у Београду и 

- уместо Растка Поповића за заменика члана Комисије одреди Зоран Тејић, судија 

Вишег суда у Београду. 

 

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

 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

 

 

Мења се Одлуке Високог савета судства о образовању Kомисијe Вишег суда у 

Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и Основног суда у 

Обреновцу број: 119-05-00155/2017-01 од 14.02.2017. године тако што се: 

- уместо Јелене Стевановић за заменика члана Комисије одреди Милица Стојковић, 

судија Вишег суда у Београду.    

- Разматрање захтева за упућивање на студијско путовање; 

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

 

О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Гордани Комненић, судији Апелационог суда 

у Београду, у Скопље, у периоду од 18. до 19. октобра, ради присуствовања Регионалној 

конференцији, на тему: „Право на приватност - баланс између чланова 8. и 10. Европске 

конвенције о људским правима”. 

 

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

 

О Д Л У К У 

          

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јелени Ивановић, председнику Управног 

суда, у Хаг, у периоду од 18. до 19. октобра, ради присуствовања семинару, на тему: 

„Прописан законски поступак”. 
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- Доношење одлуке о именовању Комисије Високог савета судства за 

спровођење поступка избора судија за: Апелациони суду у Крагујевцу, Виши 

суду у Ваљеву, Виши суду у Панчеву, Виши суд у Крагујевцу, Виши суду у Нишу 

и Виши суд у Зрењанину а по објављеном огласу у („Службеном гласнику 

РС“бр.69/18 од 14.09.2018. године; 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео Одлуку о именовању Комисије 

Високог савета судства за спровођење поступка избора судија за: 

Апелациони суду у Крагујевцу, Виши суду у Ваљеву, Виши суду у Панчеву, 

Виши суд у Крагујевцу, Виши суду у Нишу и Виши суд у Зрењанину а по 

објављеном огласу у („Службеном гласнику РС“бр.69/18) од 14.09.2018. 

године, у саставу: 

- Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије,  

- Бранислава Горавица, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

члан Комисије и 

- Саво Ђурђић, изборни члан Високог савета судства из реда судија члан 

Комисије. 

 

 

Седница завршена у 10.30 часова. 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


