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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-25/2019-01 

Датум 18.06.2019. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                  ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

             СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                              одржане 18. јуна 2019. године 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Саво Ђурђић, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић, Славица Милошевић Газивода, изборни чланови Високог савета судства из 

реда судија, Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну 

самоуправу и др Ранко Кеча, изборни члан Високог савета судства из реда професора 

правног факултета. Поред чланова Савета, седници је присуствовала Мила Стаменковић, 

в.д. помоћника секретара Високог савета судства. 

  

           Седница Савета се тонски снима.   

  

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Седамнаесту 

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 04.06. 2019. године и Шеснаесте редовне седнице Високог савета судства 

одржане 11.06.2019. године;  

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

бирани на судијску функцију на период од три године; 

3. Доношење одлуке о спојивости судијске функције са другим службама, пословима 

и поступцима; 

4. Одлучивање о приговору против закључка Комисије Високог савета судства број: 

111-00-1127/2019-01 од 13.05.2019. године; 

5. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

6.  Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 
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7. Доношење Правилника о изостављању и замени (анонимизацији и 

псеудонимизацији) података у одлукама Високог савета судства; 

8. Доношење одлуке о измени базе питања из материје привредног права за 

кандидате који се први пут бирају на судијску функцију; 

9. Разно. 

 

 

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

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

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

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

је одржана 04.06.2019. године и Шеснаесте редовне седнице Високог савета 

судства одржане 11.06.2019. године;  

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' усвојио записник са Петнаесте редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 04.06. 2019. године и 

Шеснаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 11.06.2019. 

године;  

 

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

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

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

''''''''''''''). 

 

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

бирани на судијску функцију на период од три године; 

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

председнику Комисије Високог савета судства за вредновање рада судија и председника 

судова, судији Бранислави Горавици. 

 

Судија Бранислава Горавица је навела да је судија Александра Васић Одлуком 

Народне скупштине РС број 18 од 03.03.2016. године (,,Службени гласник РС“, број 

20/16), изабрана први пут на судијску функцију у Прекршајни суд у Панчеву, а ступила је 

на судијску функцију 01.07.2016. године. Комисија Прекршајног апелационог суда за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, Прекршајног суда 

у Вршцу, Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда у Младеновцу, Прекршајног 

суда у Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву и Прекршајног суда у Смедереву спровела 

је поступак вредновања рада судије Александре Васић. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку Су V 34 8/19-4 од 30.05.2019. године, којом је 

именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 01.07.2016. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Судија Бранислава Горавица је навела да Комисија предлаже 
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да се Александра Васић, сдија Прекршајног суда у Панчеву, изабере на сталн судијску 

функцију у Прекршајни суд у Панчеву почев од 02.07.2019. године.  

Судија Сандра Медаковић је Одлуком Народне скупштине РС број 18 од 

03.03.2016. године (,,Службени гласник РС“, број 20/16), изабрана први пут на судијску 

функцију у Прекршајни суд у Панчеву, а ступила је на судијску функцију 01.07.2016. 

године. Комисија Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцена рада судија и председника Прекршајног суда у Београду, Прекршајног 

суда у Ваљеву, Прекршајног суда у Вршцу, Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног 

суда у Младеновцу, Прекршајног суда у Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву 

и Прекршајног суда у Смедереву спровела је поступак вредновања рада судије Сандра 

Медаковић.  Након спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су 

V 34 8/19-5 од 30.05.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу 

годину рада, односно за период од 01.07.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Судија 

Бранислава Горавица је навела да Комисија предлаже да се Сандра Медаковић, судија 

Прекршајног суда у Панчеву изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Панчеву почев од 02.07.2019. године. 

Судија Владимир Спаић је Одлуком Народне скупштине РС број 18 од 03.03.2016. 

године (,,Службени гласник РС“, број 20/16), изабран први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Панчеву, а ступио је на судијску функцију 01.07.2016. године. Kомисија 

Вишег суда у Панчеву за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Вршцу и Основног суда у Панчеву спровела је 

поступак вредновања рада судије Владимира Спаића. Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку СУ I 1-43/18 од 16.11.2018. године и одлуку 

СУ I 1-22/19 од 21.05.2019. године, којом је именованом судији, за прву, други и трећу 

годину рада, односно за период од 01.07.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег 

мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Судија 

Бранислава Горавица је навела да Комисија предлаже да се Владимир Спаић судија 

Основног суда у Панчеву, изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Панчеву 

почев од 02.07.2019. године.  

Судија Ненад Ђорђевић је Одлуком Народне скупштине РС број 18 од 03.03.2016. 

године (,,Службени гласник РС“, број 20/16), изабран први пут на судијску функцију у 

Основни суд у Панчеву, а ступио је на судијску функцију 01.07.2016. године. Kомисија 

Вишег суда у Панчеву за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Вршцу и Основног суда у Панчеву спровела је 

поступак вредновања рада судије Ненада Ђорђевића.  Након спроведеног поступка 

вредновања рада, комисија је донела одлуку СУ I 1-22/19 од 21.05.2019. године, којом је 

именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 01.07.2016. 

године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно успешно 

обавља судијску функцију“. Судија Бранислава Горавица је навела да комисија предлаже 

да се Ненад Ђорђевић, судија Основног суда у Панчеву, изабере на сталну судијску 

функцију у Основни суд у Панчеву, почев од 02.07.2019. године. 

 Судија Данијела Јовановић је Одлуком Народне скупштине РС број 18 од 

03.03.2016. године (,,Службени гласник РС“, број 20/16), изабрана први пут на судијску 

функцију у Привредни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 04.07.2016. 

године. Kомисија Привредног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Привредног суда у Београду, Привредног 

суда у Ваљеву, Привредног суда у Панчеву, Привредног суда у Краљеву, Привредног суда 

у Крагујевцу, Привредног суда у Пожаревцу, Привредног суда у Ужицу и Привредног 
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суда у Чачку спровела је поступак вредновања рада судије Данијеле Јовановић. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I 19-106-1 од 

27.05.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 04.07.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Судија Бранислава 

Горавица је навела да комисија предлаже  да се Данијела Јовановић, судија Привредног 

суда у Београду, изабере на сталну судијску функцију у Привредни суд у Београду почев 

од 05.07.2019. године. 

Судија Дарко Цуканић је Одлуком Народне скупштине РС број 18 од 03.03.2016. 

године (,,Службени гласник РС“, број 20/16), изабран први пут на судијску функцију у 

Привредни суд у Београду, а ступио је на судијску функцију 04.07.2016. године. Kомисија 

Привредног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Привредног суда у Београду, Привредног суда у Ваљеву, 

Привредног суда у Панчеву, Привредног суда у Краљеву, Привредног суда у Крагујевцу, 

Привредног суда у Пожаревцу, Привредног суда у Ужицу и Привредног суда у Чачку 

спровела је поступак вредновања рада судије Дарка Цуканића. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I 19-104-1 од 22.05.2019. године, 

којом је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 

04.07.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Судија Бранислава Горавица је навела да комисија  

предлаже да се Дарко Цукић, судија Привредног суда у Београду, изабере на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Београду почев од 05.07.2019. године. 

Судија Никола Ивчевски је Одлуком Народне скупштине РС број 18 од 03.03.2016. 

године (,,Службени гласник РС“, број 20/16), изабран први пут на судијску функцију у 

Привредни суд у Београду, а ступио је на судијску функцију 04.07.2016. године. Kомисија 

Привредног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Привредног суда у Београду, Привредног суда у Ваљеву, 

Привредног суда у Панчеву, Привредног суда у Краљеву, Привредног суда у Крагујевцу, 

Привредног суда у Пожаревцу, Привредног суда у Ужицу и Привредног суда у Чачку 

спровела је поступак вредновања рада судије Николе Ивчевског. Након спроведеног 

поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I 19-103-1 од 22.05.2019. године, 

којом је именованом судији, за прву, други и трећу годину рада, односно за период од 

04.07.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, утврђена оцена: „изузетно 

успешно обавља судијску функцију“. Судија Бранислава Горавица је навела да комисија 

предлаже да се Никола Ивчевски, судија Привредног суда у Београду, изабере на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Београду почев од 05.07.2019. године. 

Судија Тијана Грујић је Одлуком Народне скупштине РС број 18 од 03.03.2016. 

године (,,Службени гласник РС“, број 20/16), изабрана први пут на судијску функцију у 

Привредни суд у Београду, а ступила је на судијску функцију 04.07.2016. године. 

Kомисија Привредног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Привредног суда у Београду, Привредног 

суда у Ваљеву, Привредног суда у Панчеву, Привредног суда у Краљеву, Привредног суда 

у Крагујевцу, Привредног суда у Пожаревцу, Привредног суда у Ужицу и Привредног 

суда у Чачку спровела је поступак вредновања рада судије Тијане Грујић. Након 

спроведеног поступка вредновања рада, комисија је донела одлуку Су I 19-105-1 од 

22.05.2019. године, којом је именованој судији, за прву, други и трећу годину рада, 

односно за период од 04.07.2016. године до 60 дана пре истека трогодишњег мандата, 

утврђена оцена: „изузетно успешно обавља судијску функцију“. Судија Бранислава 

Горавица је навела да комисија предлаже  да се Тијана Грујић, судија Привредног суда у 
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Београду, изабере на сталну судијску функцију у Привредни суд у Београду почев од 

05.07.2019. године. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Александра Васић изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Панчеву, 

почев од 02.07.2019. године.  

 

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

 

        О Д Л У К У  

            -о избору судије на сталну судијску функцију- 

Судија Александра Васић, бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у 

Панчеву, почев од 02.07.2019. године. 

 

 

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

Сандра Медаковић изабере на сталну судијску функцију у Прекршајни суд у Панчеву, 

почев од 02.07.2019. године.  

 

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

 

        О Д Л У К У  

            -о избору судије на сталну судијску функцију- 

Судија Сандра Медаковић, бира се на сталну судијску функцију у Прекршајни суд 

у Панчеву, почев од 02.07.2019. године. 

 

 

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

Владимир Спаић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Панчеву, почев од 

02.07.2019. године.  

 

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

 

        О Д Л У К У  

            -о избору судије на сталну судијску функцију- 

Судија Владимир Спаић, бира се на сталну судијску функцију у Основни  суд у 

Панчеву, почев од 02.07.2019. године. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се судија 

Ненад Ђорђевић изабере на сталну судијску функцију у Основни суд у Панчеву, почев од 

02.07.2019. године.  

 

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

 

 

 

        О Д Л У К У  

            -о избору судије на сталну судијску функцију- 

Судија Ненад Ђорђевић, бира се на сталну судијску функцију у Основни  суд у 

Панчеву, почев од 02.07.2019. године. 

 

 

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

Данијела Јовановић изабере на сталну судијску функцију у Привредни суд у Београду, 

почев од 05.07.2019. године.  

 

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

 

        О Д Л У К У  

            -о избору судије на сталну судијску функцију- 

Судија Данијела Јовановић, бира се на сталну судијску функцију у Привредни суд 

у Београду, почев од 05.07.2019. године. 

 

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

Дарко Цуканић изабере на сталну судијску функцију у Привредни суд у Београду, почев 

од 05.07.2019. године.  

 

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

 

        О Д Л У К У  

            -о избору судије на сталну судијску функцију- 

Судија Дарко Цуканић, бира се на сталну судијску функцију у Привредни суд у 

Београду, почев од 05.07.2019. године. 

 

 

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

Никола Ивчевски изабере на сталну судијску функцију у Привредни суд у Београду , 

почев од 05.07.2019. године.  
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' '''' донео 

 

        О Д Л У К У  

            -о избору судије на сталну судијску функцију- 

Судија Никола Ивчевски , бира се на сталну судијску функцију у Привредни суд у 

Београду, почев од 05.07.2019. године. 

 

 

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

Тијана Грујић изабере на сталну судијску функцију у Привредни суд у Београду, почев од 

05.07.2019. године.  

 

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

 

        О Д Л У К У  

            -о избору судије на сталну судијску функцију- 

Судија Тијана Грујић, бира се на сталну судијску функцију у Привредни суд у 

Београду, почев од 05.07.2019. године. 

 

 

3. Доношење одлуке о спојивости судијске функције са другим службама, 

пословима и поступцима; 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да се председница Апелационог 

суда у Крагујевцу обратила дописом у коме је навела да је Савет Правног факултета 

Универзитета у Крагујевцу, позивајући се на одредбе Закона о Високом образовању и на 

Статут Факултета, формирао Савет послодаваца и сходно Правилнику о Савету 

послодаваца, затражио да као председник Апелацоног суда у Крагујевцу предложи пет 

представника правосуђа из судова редовне и посебне надлежности, које би декан 

именовао за чланове Савета послодаваца. Навела је да за чланство у Савету није плаћена 

функција и предложила да Савет донесе закључак о томе да ли је чланство у описаном 

телу Правног факултета, Савету послодавца, спојиво са судијском функцијом. Уз допис 

као прилог је достављен допис декана Правног факултета у Крагујевцу. Из дописа декана 

Правног факултета у Крагујевцу је између осталог наведено да Савет послодаваца је 

саветодавни орган чија је основна сврха остваривање сарадње између Факултета и 

правосудних органа, органа државне управе и локалне самоуправа, привредних друштава 

и других организација и установа које запошљавају дипломиране правнике. 

 

- Високи савет судства једногалсно је донео 

 

О Д Л У К У 

 

 Чланство у Савету послодаваца Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, 

није неспојиво са судијском функцијом. 
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4. Одлучивање о приговору против закључка Комисије Високог савета судства 

број: 111-00-1127/2019-01 од 13.05.2019. године; 

Костатује се да су чланови Комисије Високог савета судства у саставу: Александар 

Пантић, председник комисије, Матија Радојичић, члан и Славица Милошевић 

Газивода члан комисије, изузети од поступања по овој тачки дневног реда, с обзиром 

да су учествовали у доношењу закључка против којег је изјављен приговор, те су 

напустили седницу. 

 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''  

''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''зјавио приговор против закључка Комисије 

Високог савета судства број: 111-00-1127/2019-01 од 13.05.2019. године, којим је одбачена 

његов пријава на оглас за избор председника суда у Основном суду у Књажевцу, 

објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19 од 15.03.2019. године. У приговору је 

навео да Савет прво треба да одлучи о његовој пријави за судију, а потом за председника 

суда. 

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБИЈА СЕ приговор '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' као неоснован и потврђује 

се закључак Комисије Високог савета судства број: 111-00-1127/2019-01 од 13.05.2019. 

године. 

 

 

5. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

Констатује се да су на седницу приступии чланови Савета: Александар 

Пантић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода. 

 

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

 

 

                                                         О Д Л У К У 

            -  о престанку судијске функције- 

 

Гордани Аранђеловић, судији Привредног суда у Београду, престаје судијска 

функција 3. јула 2019. године,  због навршења радног века.  
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео 

 

 

                                                         О Д Л У К У 

            -  о престанку судијске функције- 

 

Радици Бачевић, судији Основног суда у Брусу, престаје судијска функција 25. јула 

2019. године,  због навршења радног века.  

 

 

 

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

 

 

                                                         О Д Л У К У 

            -  о престанку судијске функције- 

 

Ежебет Миленковић, судији Основног суда у Врбасу, престаје судијска функција 

13. јула 2019. године,  због навршења радног века.  

 

 

 

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

 

                                                         О Д Л У К У 

            -  о престанку судијске функције- 

 

Милошу Милетићу, судији Основног суда у Параћину, престаје судијска функција 

14. јула 2019. године,  због навршења радног века.  

 

 

 

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

 

                                                         О Д Л У К У 

            -  о престанку судијске функције- 

 

Невени Антић, судији Прекршајног суда у Лозници, престаје судијска функција 16. 

јула 2019. године,  због навршења радног века.  

 

 

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

            -  о престанку судијске функције- 

 

Омеру Ресили, судији Прекршајног суда у Бачкој Паланци, престаје судијска 

функција 18. јула 2019. године,  због навршења радног века.  

 

 

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

 

 

                                                         О Д Л У К У 

            -  о престанку судијске функције- 

 

Светлани Добић, судији Основног суда у Краљеву, престаје судијска функција 23. 

јула 2019. године,  због навршења радног века.  

 

 

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

 

 

                                                         О Д Л У К У 

            -  о престанку судијске функције- 

 

Братиславу Ранчићу, судији Основног суда у Пожаревцу, престаје судијска 

функција 26. јула 2019. године,  због навршења радног века.  

 

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

 

 

                                                         О Д Л У К У 

            -  о престанку судијске функције- 

 

Милици Лакићевић, судији Привредног апелационог суда, престаје судијска 

функција 27. јула 2019. године,  због навршења радног века.  

 

 

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

 

                                                         О Д Л У К У 

            -  о престанку судијске функције- 
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Благоју Станковићу, судији Основног суда у Лебану, престаје судијска функција 

31. јула 2019. године,  због навршења радног века.  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                         О Д Л У К У 

            -  о престанку судијске функције- 

 

Весни Илић, судији Прекршајног суда у Смедереву, престаје судијска функција 31. 

јула 2019. године,  због навршења радног века.  

 

 

 

6. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

 

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

 

                                                         О Д Л У К У 

            -  о престанку судијске функције- 

 

Драгани Мићуновић, судији Вишег суда у Ужицу, престаје судијска функција 20. 

јула 2019. године,  на лични захтев.  

 

 

7. Доношење Правилника о изостављању и замени (анонимизацији и 

псеудонимизацији) података у одлукама Високог савета судства; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Нацрт Правилника о 

изостављању и замени (анонимизацији и псеудонимизацији) података у одлукама Високог 

савета судства, уз материјал достављен свим члановима Савета, и поводом ове тачке 

дневног реда отворио је дискусију.  

 

 Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је навела да има 

примедбу на достављени Нацрт а која примедба се односи на члан 8  и 9, који су 
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непотпуни, с обзиром да члан 8 гласи: „у одлуци Савета која у образложењу садржи 

позивање на поступак или судску одлуку из грађанске, привредне и управне области 

анонимизују се и псеудонимизују подаци о:“, док  члан 9. гласи:“ У одлуци Савета која у 

образложењу садржи позивање на поступак или  судску одлуку из кривичне области 

анонимизује се и псеудонимизују подаци о:“. Навела је да из напред цитираних чланова 

изостављена је прекршајна област и предложила да се одредба члана 9. Правилника 

допуни тако што би се у другом реду иза речи кривичне, додале речи:“ и прекршајне. 

 

 Драгомир Милојевић председник Савета је предложио да Савет донесе Правилник 

о изостављању и замени (анонимизацији и псеудонимизацији) података у одлукама 

Високог савета судства, уз корекцију члана 9. на начин како је то указано у дискусији.  

 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео Правилник о изостављању и 

замени (анонимизацији и псеудонимизацији) података у одлукама Високог 

савета судства. 

 

8. Доношење одлуке о измени базе питања из материје привредног права за 

кандидате који се први пут бирају на судијску функцију; 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о измени базе питања из 

материје привредног права за кандидате који се први пут бирају на судијску 

функцију тако што се из базе бришу питања под бројем: „15, 42, 54“ и бази се 

додају 9 питања по следећем редоследу: 

 

1. Које потраживање се сматра утврђеним у поступку стечаја? 

2. Када наступају правне последице отварања стечаја? 

3. Ако решење о отварању поступка стечаја буде укинуто, а у поновном 

поступку стечајни поступак буде отворен, правне поседице отварања 

стечаја наступају: 

4. Заложни повериоци  у поступку стечаја су: 

5. Када стечајни судија може одредити мере обезбеђења? 

6. Правни послови и правне радње стечајног дужника могу се побијати: 

7. Када се може вршити побијање правних послова и правних радњи 

стечајног дужника? 

8. Противник побијања, након што врати имовинску корист стечену на 

основу побијеног правног посла или радње, своја права остварује као: 

9. Своја права противник побијања остварује: 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' усвојио понуђене одговоре на питања која 

су наведена у претходном ставу   од 1 до 9, према списку који је саставни део 

овог записника. 
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9. Разно: 

 

- Разматрање захтева за студијско путовање; 

 

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

О Д Л У К У    

 ОДОБРАВА СЕ студијска посета Леониди Поповић, судији и председници 

Прекршајног апелационог суда, у Бијелој, Црна Гора у периоду од 1. до 2. јула 2019. 

године, ради учешћа на саветовању судија за прекршаје. 

 

- Разматрање захтева за премештај судије у други суд; 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Тамара Ракић, судија 

Основног суда у Нишу поднела молбу за премештај у Основни суд у Јагодинии наводећи 

да премештај тражи из породичних разлога. Уз молбу достављена је сагласност в.ф. 

председника Основног суда у Јагодини и председника Основног суда у Нишу.  

 

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

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

Тамара Ракић, судија Основног суда у Нишу, премешта се у Основни суд у 

Јагодини, почев од 1. септембра 2019. године. 

 

- Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија; 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је на једној од претходних 

седница Савет изабрао 9 судија из Вишег суда у Београду за судије Апелационог суда у 

Београду, те имајући у виду повећан обим посла у овом суду, предложио је да се распише 

оглас за избор судија за Виши суд у Београду за 9 упражњених судијских места. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о раписивању  огласа за 

избор судија у Вишем суду у Београду за 9 судијских места.  

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' именовао Комисију Високог савета 

судства за избор судија за Виши суд у Београду, у саставу: 

 

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

председник комисије, 
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- Иван Јовичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

комисије, 

 

- Матија Радојичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

комисије. 

      Седница завршена у 9,50 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


