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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-4/2020-01 

Датум 04.02.2020. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

                                        ЗАПИСНИК СА ЧЕТВРТЕ   РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                     одржане 4. фебруара 2020. године 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

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, секретар Високог савета судства и Мила Стаменковић, в.д. помоћника 

секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Четврту 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 Треће седнице Високог савета судства која је одржана 

28.01.2020. године;  

2. Доношење одлуке о покретању поступка за разрешење судије;  

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

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

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

 

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

 

 

1. Усвајање записника са Треће седнице Високог савета судства која је одржана 

28.01.2020. године;  

 

 

- Високи савет судства једногласно је усвојио записник са Треће редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 28.01.2020. године. 

 

 

( За усвајање записника нису гласали: Нела Кубуровић и др.Ранко Кеча, с 

обзиром на то да нису били присутни на тој седници). 

 

1. Доношење одлуке о покретању поступка за разрешење судије;  

 

 

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

Београду доставио  Високом савету судства пресуду Вишег суда у Београду, Посебно 

одељење за организовани криминал К-По1 бр.24/2017 од 14.06.2019. године, и  пресуду  

Апелационог суда у Београду, Посебно одељење Кж1 По1 бр.26/19 од 27.12.2019. године, 

у ком поступку је Горан Крстић, судија Привредног суда у Зајечару, учествовао у својству 

окривљеног и предложио да се донесе по службеној дужности одлука о покретању  

поступка за разрешење Горана Крстића, судије Привредног суда у Зајечару, судијске 

функције. 

 

- Високи савет судства по службеној дужности једногласно је донео одлуку о 

покретању поступка за разрешење  Горана Крстића, судије Привредног суда у 

Зајечару, судијске функције. 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да  из пресуде Вишег суда у 

Београду, Посебно одељење за организовани криминал К-По1 бр.24/2017 од 14.06.2019. 

године, правноснажне дана 27.12.2019. године се утврђује да је Горан Крстић, судија 

Привредног суда у Зајечару, оглашен кривим због извршења кривичног дела  трговина 

утицајем у саизвршилаштву из члана 366. став 1. у вези члана 33. Кривичног законика и 

осуђен на казну затвора у  трајању од 2 (две) године и 6 (шест) месеци, те да су испуњени 

услови за разрешење судије и предложио је да се донесе одлука  да Горану Крстићу, 

судији Привредног суда у Зајечару, престане судијска функција разрешењем са судијске 

функције због учињеног кривичног дела за које је осуђен на безусловну казну затвора у 

трајању од 2 (две) године и 6 (шест) месеци, даном правноснажности одлуке. 
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- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

 

ГОРАНУ КРСТИЋУ, судији Привредног суда у Зајечару, престаје судијска 

функција  разрешењем са судијске функције због учињеног кривичног дела за које је 

осуђен на безусловну казну затвора у трајању од 2 (две) године и 6 (шест) месеци, даном 

правноснажности ове одлуке. 

 

 

 

2. Разно: 

 

Чланови Савета нису ималаи предлоге за разматрање под тачком разно. 

 

 

      Седница завршена у 09,45 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


