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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-26/2020-01 

Датум: 08.09.2020. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

                                        ЗАПИСНИК СА ДВАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 8. септембра 2020. године 

 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

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

реда судија. Поред чланова Савета, седници су  присуствовале Мирјана Павловић, секретар 

Високог савета судства и Мила Стаменковић, помоћник секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

  

 

Пре почетка седнице Драгомир Милојевић, председник Савета  предложио је  да се 

измени дневни ред Седнице, тако што ће се изоставити одлучивање под тачком 11.: 

„Одлучивање о престанку функције судије поротника, на лични захтев“, с обзиром да је 

повучен захтев од стране подносиоца пре одлучивања о истом. 

 Чланови Савета једногласно су прихватили предлог да се измени дневни ред 

Седнице на начин како је то напред предложено. 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Дванаесту редовну  

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

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

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

02.06.2020. године и са Једанаесте седнице која је одржана дана 06.07.2020 године; 

2. Доношење одлуке о поднетим пријава кандидата на оглас за именовање судија 

поротника, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 9/20 од 04.02.2020. 

године;  

3. Одлучивање по жалби у предмету Високог савета судства број:116-04-188/2020-01; 
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4. Одлучивање по пресуди Управног суда У. 5512/18 од 14.05.2020.године којом је 

поништено решење Високог савета судства број: 071-00-1123/16-01 од 

27.02.2018.године; 

5. Доношење одлуке о престанку дужности чланова и заменика чланова Изборне комисије 

Високог савета судства и доношење одлуке о именовању нових чланова и заменика 

чланова Изборне комисије Високог савета судства; 

6. Доношење одлуке о престанку дужности  председника и члана Комисије за одлучивање 

о приговорима судија и председника судова на поступак вредновања и оцену рада и 

доношење одлуке о именовању новог председника и члана Комисије; 

7. Доношење одлуке о престанку дужности члана Комисије за одлучивање о приговору на 

решење о оцени судијског помоћника и доношење одлуке о именовању  новог члана 

Комисије; 

8. Доношење одлуке о оглашавању јавног позива за подношење пријава за именовање 

заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства; 

9. Доношење одлуке о оглашавању  јавног позива за подношење пријава за именовање два 

члана Дисциплинске комисије Високог савета судства; 

10. Разматрање захтева о спојивости других служби, послова и поступака са судијском 

функцијом; 

11. Разно. 

 

 

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

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

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

 

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

02.06.2020. године и са Једанаесте седнице која је одржана дана 06.07.2020 године; 

 

- Високи савет судства једногласно је усвојио записник са Десете седнице 

Високог савета судства која је одржана дана 02.06.2020. године и са Једанаесте 

седнице од 06.07.2020. године. 

 

2. Доношење одлуке о поднетим пријава кандидата на оглас за именовање судија 

поротника, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 9/20 од 04.02.2020. 

године;  

 

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

,,Службеном гласнику РС“, број 9/20 од 04.02.2020. године објавио оглас за именовање 

судија поротника. Како је  Министарство правде Високом савету судства доставило 

мишљење суда  о кандидатима, то је потребно да Савет донесе одлуку о именовању судија 

поротника. 
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- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

о именовању судија поротника за мандатни период од пет година 

 

 

За судије поротнике именују се: 

 
Редни 

број 

Презиме и име Место пребивалишта Суд за који је именован 

1.  Вељковић Радосав   Прешево Виши суд у Врању 

2.  Станковић Драгана   Врање Виши суд у Врању 

3.  Станковић Мирослав   С. Доњи Вртогош, Врање Виши суд у Врању 

4.  Величковић Владимир   Врање Виши суд у Врању 

5.  Тодоровић Смиљана   Јагодина Виши суд у Јагодини 

6.  Тошић Петровић Соња   Јагодина Виши суд у Јагодини 

7.  Синадиновић Небојша    Лесковац Виши суд у Лесковцу 

8.  Милошевић Ирена   Неготин Виши суд у Неготину 

9.  Караферовић Јасмина   Неготин Виши суд у Неготину 

10.  Шиндић Александра   Неготин Виши суд у Неготину 

11.  Станчуловић Љубиша   Прахово Виши суд у Неготину 

12.  Матић Гордана   Неготин Виши суд у Неготину 

13.  Младеновић Новица   Неготин Виши суд у Неготину 

14.  Нураковић Сабахудин   Нови Пазар Виши суд у Новом Пазару 

15.  Шкријељ Фуад   Нови Пазар Виши суд у Новом Пазару 

16.  Фетаховић Џемаил   Нови Пазар Виши суд у Новом Пазару 

17.  Милосављевић Миљојка   Нови Пазар Виши суд у Новом Пазару 

18.  Фетаховић Муратка   Нови Пазар Виши суд у Новом Пазару 

19.  Затрић Јакуп   Нови Пазар Виши суд у Новом Пазару 

20.  Аљовић Зехра   Нови Пазар Виши суд у Новом Пазару 

21.  Тахировић Адил   Нови Пазар Виши суд у Новом Пазару 
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22.  Такач Емил   Панчево Виши суд у Панчеву 

23.  Демењи Зорана   Панчево Виши суд у Панчеву 

24.  Огризовић Снежана   Банатски Карловац Виши суд у Панчеву 

25.  Лепедат Милан   Панчево Виши суд у Панчеву 

26.  Гојковић Жарко   Панчево Виши суд у Панчеву 

27.  Радичевић Мирјана   Панчево Виши суд у Панчеву 

28.  Танасијевић Светлана   Омољица Виши суд у Панчеву 

29.  Лазић Мирослава   Прокупље Виши суд у Прокупљу 

30.  Лазовић Милисав   Прокупље Виши суд у Прокупљу 

31.  Лазић Милован   Прокупље Виши суд у Прокупљу 

32.  Јевтић Надица   Прокупље Виши суд у Прокупљу 

33.  Цакић Јелена   Прокупље Виши суд у Прокупљу 

34.  Костић Марија   Смедерево Виши суд у Смедереву 

35.  Јовановић Невена   Смедерево Виши суд у Смедереву 

36.  Дубљевић Јасмина   Сремска Митровица Виши суд у Сремској Митровици 

37.  Малишић Милуновић 

Борислав  

 Сремска Митровица Виши суд у Сремској Митровици 

38.  Јовановић Љиљана   Лаћарак Виши суд у Сремској Митровици 

39.  Радојичић Марија   Ужице Виши суд у Ужицу 

40.  Гардић Олга   Ужице Виши суд у Ужицу 

41.  Протић Милка   Ужице Виши суд у Ужицу 

42.  Обрадовић Ранко   Ужице Виши суд у Ужицу 

43.  Томовић Тамара   Чачак Виши суд у Чачку 

44.  Марковић Миладин   Чачак Виши суд у Чачку 

45.  Мишковић Мирјана   Чачак Виши суд у Чачку 

46.  Пауновић Невенка   Чачак Виши суд у Чачку 

47.  Милосављевић Миланка   Шабац Виши суд у Шапцу 

48.  Тодоровић Љиљана   Ражањ Основни суд у Алексинцу 

49.  Драшковић Олга   Врбас Основни суд у Врбасу 

50.  Тодоровић Милица   Вршац Основни суд у Вршцу 

51.  Русовац Миливој   Вршац Основни суд у Вршцу 

52.  Недељковић Кристина   Свилајнац Основни суд у Деспотовцу 

53.  Стевановић Невена   Деспотовац Основни суд у Деспотовцу 

54.  Ћирић Миона   Јагодина Основни суд у Јагодини 

55.  Јоксић Горан   Крагујевац Основни суд у Јагодини 
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56.  Стојковић Виолета   Параћин Основни суд у Јагодини 

57.  Трајковска Јелена   Књажевац Основни суд у Књажевцу 

58.  Радосављевић Акица   Књажевац Основни суд у Књажевцу 

59.  Здраковић Драгиша   Књажевац Основни суд у Књажевцу 

60.  Петровић Горан   Крушевац Основни суд у Крушевцу 

61.  Милетић Јелена   Крушевац Основни суд у Крушевцу 

62.  Бошковић Весна   Крушевац Основни суд у Крушевцу 

63.  Шеровић Снежана   Врњачка Бања Основни суд у Крушевцу 

64.  Спасић Марјан   Дедина, Крушевац Основни суд у Крушевцу 

65.  Манојловић Мирко   Крушевац Основни суд у Крушевцу 

66.  Цветковић Миљко   Крушевац Основни суд у Крушевцу 

67.  Сијић Анђелка   Крушевац Основни суд у Крушевцу 

68.  Недељковић Гордана   Шанац Основни суд у Крушевцу 

69.  Веселиновић Мирјана   Крушевац Основни суд у Крушевцу 

70.  Величковић Драгиша   Варварин Основни суд у Крушевцу 

71.  Михајловић Миленко   Шанац - Крушевац Основни суд у Крушевцу 

72.  Петровић Саша   Крушевац Основни суд у Крушевцу 

73.  Богојевић Снежана   Горњи Катун Основни суд у Крушевцу 

74.  Матић Милан   Крушевац Основни суд у Крушевцу 

75.  Аздејковић Мирјана    Крушевац Основни суд у Крушевцу 

76.  Кликовац Надежда   Нови Београд Основни суд у Лазаревцу 

77.  Ивановић Александар   Београд Основни суд у Лазаревцу 

78.  Цајић Млађана   Неготин Основни суд у Неготину 

79.  Живковић Јасмина   Неготин Основни суд у Неготину 

80.  Марковић Добрица   Неготин Основни суд у Неготину 

81.  Тодоровић Миладин   Неготин Основни суд у Неготину 

82.  Јаношевић Зорица   Кладово Основни суд у Неготину 

83.  Михајловић Раде   Неготин Основни суд у Неготину 

84.  Никић Слађан   Неготин Основни суд у Неготину 

85.  Опатерни Борка   Неготин Основни суд у Неготину 
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86.  Војновић Данијела   Неготин Основни суд у Неготину 

87.  Јанковић Смиља   Неготин Основни суд у Неготину 

88.  Таинџић Гордана   Неготин Основни суд у Неготину 

89.  Ристић Биљана   Неготин Основни суд у Неготину 

90.  Стингић Драгољуб   Кобишница Основни суд у Неготину 

91.  Васић Радмило   Неготин Основни суд у Неготину 

92.  Ћеха Зорица   Кладово Основни суд у Неготину 

93.  Радуловић Звездана    Неготин Основни суд у Неготину 

94.  Кркушић Зарифа   Нови Пазар Основни суд у Новом Пазару 

95.  Радовић Мирјана   Нови Пазар Основни суд у Новом Пазару 

96.  Хаџиибрахимовић Сеад   Нови Пазар Основни суд у Новом Пазару 

97.  Шкријељ Бинаса   Нови Пазар Основни суд у Новом Пазару 

98.  Баћевац Муниба   Тутин Основни суд у Новом Пазару 

99.  Демировић Хајрадин   Нови Пазар Основни суд у Новом Пазару 

100.  Бајровић Зепа   Нови Пазар Основни суд у Новом Пазару 

101.  Аранђеловић Љиљана   Параћин Основни суд у Параћину 

102.  Лазаревић Слободанка   Параћин Основни суд у Параћину 

103.  Токановић Андреа   Параћин Основни суд у Параћину 

104.  Ерор Дивна   Ћуприја Основни суд у Параћину 

105.  Векић Снежана   Параћин Основни суд у Параћину 

106.  Ђуровић Биљана   Косјерић Основни суд у Пожеги 

107.  Павловић Весна   Лучани Основни суд у Пожеги 

108.  Милинковић Милета   Прибој Основни суд у Прибоју 

109.  Зечевић Данијела   Нова Вварош Основни суд у Пријепољу 

110.  Илић Томислав   Нова Варош Основни суд у Пријепољу 

111.  Славнић Мирјана   Вогањ - Рума Основни суд у Руми 

112.  Шарњаи Јожеф   Кањижа Основни суд у Сенти 

113.  Јовановић Горан Сремска Митровица Основни суд у Сремској Митровици 
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114.  Писањук Златко   Сремска Митровица Основни суд у Сремској Митровици 

115.  Кузмановски Љиљана   Сремска Митровица Основни суд у Сремској Митровици 

116.  Станковић Драгана   Трстеник Основни суд у Трстенику 

117.  Петковић Радослав   Велика Дренова Основни суд у Трстенику 

118.  Јаношевић Милена   Трстеник Основни суд у Трстенику 

119.  Николић Радмила   Ужице Основни суд у Ужицу 

120.  Миловић Милка   Ужице Основни суд у Ужицу 

121.  Пузић Јасмина   Шабац Основни суд у Шапцу 

122.  Станчетић Верица   Баново Поље Основни суд у Шапцу 

123.  Бродић Предраг   Црна Бара, Богатић Основни суд у Шапцу 

124.  Бродић Драгана   Црна Бара, Богатић Основни суд у Шапцу 

125.  Ђурковић Снежана   Дубље Основни суд у Шапцу 

126.  Камбер Наташа   Краљево Привредни суд у Краљеву 

127.  Бабић Милан   Панчево Привредни суд у Панчеву 

128.  Стаматов Весна   Панчево Привредни суд у Панчеву 

129.  Убипарип Биљана   Мачванска Митровица Привредни суд у Сремској 

Митровици 

130.  Гавриловић Предраг   Чачак Привредни суд у Чачку 

 

 

 

3. Одлучивање по жалби у предмету Високог савета судства број:116-04-188/2020-

01; 

 

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

реч Ивану Јовичићу, судији известиоцу. 

 

  Судија Иван Јовичић је навео да решењем Дисциплинске комисије Високог савета 

судства број: 116-04-592/2018-05 од 29.05.2020. године, судији Основног суда у Сенти, Ани 

Кочиш Сирке Мак, одобрени су трошкови дисциплинског поступка на терет Високог савета 

судства, настали пред Високим саветом судства у износу од 114.750,00 динара, и обавезан 

је Високи савет судства  да наведени износ уплати на текући рачун на име Ана Кочиш Сирке 

Мак из Сенте, у року од 60 дана од правноснажности решења. На решење Дисциплинске  

 

комисије Високог савета судства број: 116-04-592/2018-05 од 29.05.2020. године, 

благовремено је  жалбу изјавио Дисциплински тужилац Високог савета судства. 
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 Судија Иван Јовичић упознао је присутне чланове Савета са садржином оспореног 

решења, са садржином жалбе Дисциплинског тужиоца и свим чињеницама које су 

неопходне за одлучивање у овој правној ствари. 

  

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

жалба Дисциплинског тужиоца Високог савета судства, преиначи решење Дисциплинске 

комисије број: 116-04-592/2018-05 од 29.05.2020. године и одбије захтев заступника Ане 

Кочиш Сирке Мак, Марије Китаровић, адвоката из Београда за накнаду трошкова 

дисциплинског поступка, као неоснован.  

 

- Високи савет судства већином гласова донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 УСВАЈА СЕ жалба Дисциплинског тужиоца Високог савета судства и  

ПРЕИНАЧУЈЕ се решење Дисциплинске комисије Високог савета судства  број:116-04-

005592/2018-05 од 29.05.2020. године, тако што се ОДБИЈА захтев заступника Ане Кочиш 

Сирке Мак, Марије Китаровић, адвоката из Београда за накнаду трошкова дисциплинског 

поступка, као неоснован. 

 

( ЗА: Драгомир Милојевић, Браислава Горавица, Александар Пантић, Иван Јовичић, 

Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода) 

 

(ПРОТИВ: Саво Ђурђић) 

 

 

4. Одлучивање по пресуди Управног суда У. 5512/18 од 14.05.2020.године којом је 

поништено решење Високог савета судства број: 071-00-1123/16-01 од 

27.02.2018.године; 

 

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

Ивану Јовичићу, судији известиоцу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је на основу члана 29. Закона о судијама, Зоран 

Марковић, судија Основног суда у Лебану поднео Високом савету судства притужбу на рад 

председника Основног суда у Лебану која је одлуком Високог савета судства одбачена као 

недозвољена.  Против одлуке Високог савета судства Зоран Марковић, судија Основног 

судау Лебану поднео је тужбу Управном суду.  Управни суд је донео пресуду У. 5512/18 од 

14.05.2020.године којом је поништено решење Високог савета судства број: 071-00-1123/16-

01 од 27.02.2018.године и предмет вратио Високом савету судства на поновно одлучивање. 

 

 Судија Иван Јовичић упознао је присутне чланове Савета са садржином поднете 

притужбе и садржином пресуде Управног суда као и свим битним чињеницама за доношење 

одлуке у овој правној ствари.  
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 Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да се одбије 

притужба Зорана Марковића, судије Основног суда у Лебану, поднета на основу члана 29. 

Закона о судијама, против председника Основног суда у Лебану, као неоснована. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

ОДБИЈА СЕ притужба Зорана Марковића, судије Основног суда у Лебану, поднета на 

основу члана 29. Закона о судијама против председника Основног суда у Лебану, као 

НЕОСНОВАНА. 

 

5. Доношење одлуке о престанку дужности чланова и заменика чланова Изборне 

комисије Високог савета судства и доношење одлуке о именовању нових чланова и 

заменика чланова Изборне комисије Високог савета судства; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

              О Д Л У К У 

  -о престанку дужности председника, чланова и заменика чланова 

                                  Изборне комисије Високог савета судства- 

 

 БАТИ ЦВЕТКОВИЋУ, судији Врховног касационог суда,  председнику Изборне 

комисије  Високог савета судства, престаје дужност председника Комисије, истеком 

мандата дана 09.10.2020. године. 

 

 СЛАЂАНИ БОЈОВИЋ, судији Управног суда, члану Изборне комисије Високог 

савета судства, престаје дужност члана Комисије, на лични захтев. 

 

 ЗОРИЦИ КИТАНОВИЋ, судији Управног суда, заменику члана Изборне комисије 

Високог савета судства, престаје дужност заменика члана Комисије, истеком мандата. 

 

 БИСЕРКИ ЖИВАНОВИЋ, судији Врховног касационог суда, члану Изборне 

комисије Високог савета судства, престаје дужност члана Комисије, истеком мандата. 

 

 ВЕСНИ ДАБЕТИЋ ТРОГРЛИЋ, судији Привредног апелационог суда, заменику 

члана Изборне комисије Високог савета судства, престаје  дужност заменика члана 

Комисије, престанком судијске функције. 

 

 ДАРКУ ТАДИЋУ, судији Апелационог суда у Новом Саду, члану Изборне комисије 

Високог савета судства, престаје дужност члана Комисије, истеком мандата. 

 

 ЉУБИНКУ ПЕТРОВИЋУ, судији Основног суда у Пожеги, заменику члана Изборне 

комисије Високог савета судства, престаје дужност заменика члана Комисије, престанком 

судијске функције. 

 

 ШОБАТ ТАЊИ, судији Апелациног суда у Београду, члану Изборне комисије Високог 

савета судства престаје дужност члана Комисије, истеком мандата. 
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 НЕВЕНКИ ДИМИТРИЈЕВИЋ, судији Прекршајног апелационог суда, заменику 

члана Изборне комисије Високог савета судства, престаје дужност заменика члана 

Комисије, истеком мандата. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

           О Д Л У К У 

-о избору председника, чланова и заменика чланова  

           Изборне комисије Високог савета судства- 

   

  БАТА ЦВЕТКОВИЋ, судија Врховног касационог суда, бира се за председника 

Изборне комисије Високог савета судства, на период од пет година почев од 10.10.2020. 

године. 

  

 ЖЕЉКО ШКОРИЋ, судија Управног суда, бира се за члана Изборне комисије 

Високог савета судства, на период од пет година. 

 

 ВЕСНА ЛАЗАРЕВИЋ, судија Управног суда, бира се за заменика члана Изборне 

комисије Високог савета судства, на период од пет година. 

 

 БИСЕРКА ЖИВАНОВИЋ, судија Врховног касационог суда, бира се за члана 

Изборне комисије Високог савета судства, на период од пет година. 

 

 ТАТЈАНА ВЛАИСАВЉЕВИЋ, судија Привредног апелационог суда, бира се за 

заменика члана Изборне комисије Високог савета судства, на период од пет година. 

 

 ДАРКО ТАДИЋ председник Апелационог суда у Новом Саду, бира се за члана 

Изборне комисије Високог савета судства, на период од пет година. 

 

 САША ДУЈАКОВИЋ, председник Основног суда у Нишу, бира се за заменика члана 

Изборне комисије Високог савета судства, на период од пет година. 

 

 НЕВЕНКА ДИМИТРИЈЕВИЋ, судија Прекршајног апелационог суда, бира се за 

члана Изборне комисије Високог савета судства, на период од пет година. 

 

 ТАЊА ШОБАТ, судија Апелационог суда у Београду, бира се за заменика члана 

Изборне комисије Високог савета судства, на период од пет година. 

 

 

6. Доношење одлуке о престанку дужности  председника и члана Комисије за 

одлучивање о приговорима судија и председника судова на поступак вредновања и 

оцену рада и доношење одлуке о именовању новог председника и члана Комисије; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да се Весна Субић, судија Врховног 

касационог суда обратила Високог савету судства дописом број: 119-05-762/2020 од 

29.07.2020. године  у коме је навела да је   потребно да се одреди нови председник Комисије 
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уместо  Марине Говедарице, судије Врховног касационог суда,  која се налази на дужем 

боловању, као и нови члан  уместо судије Зорана Таталовића, који је навршио радни век. 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

        ОДЛУКУ  

 

                I 

МАРИНИ ГОВЕДАРИЦИ, судији Врховног касационог суда, престаје дужност 

председника Kомисије за одлучивање о приговору судија и председника на поступак 

вредновања и оцену рада.  

ВЕСНИ СУБИЋ,  судији Врховног касационог суда, престаје дужност заменика 

председника Kомисије за одлучивање о приговору судија и председника на поступак 

вредновања и оцену рада.  

ЗОРАНУ ТАТАЛОВИЋУ, судији Врховног касационог суда, престаје дужност 

члана Kомисије за одлучивање о приговору судија и председника на поступак вредновања 

и оцену рада.   

 

        II 

ВЕСНА СУБИЋ, судија Врховног касационог суда, именује се за председника 

Kомисије за одлучивање о приговору судија и председника на поступак вредновања и оцену 

рада. 

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ, судија Врховног касационог суда, именује се за 

заменика председника Kомисије за одлучивање о приговору судија и председника на 

поступак вредновања и оцену рада. 

МИРОЉУБ ТОМИЋ, судија Врховног касационог суда, именује се за члана 

Kомисије за одлучивање о приговору судија и председника на поступак вредновања и оцену 

рада. 

 

 

7. Доношење одлуке о престанку дужности члана Комисије за одлучивање о приговору 

на решење о оцени судијског помоћника и доношење одлуке о именовању  новог 

члана Комисије; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је потребно да Савет именује  

новог члана Комисије  уместо Соње Павловић, судије  Врхоног касационог суда, којој је 

престала судијска функција због навршења радног века.  

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

      О Д Л У К У 

 

       I 

 

  СОЊИ ПАВЛОВИЋ, судији Врховног касационог суда престаје дужност члана 

Комисије за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника. 
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       II 

 

  ЈАСМИНА ВАСОВИЋ, судија Врховног касационог суда именује се за члана 

Комисије за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника, на период 

од три године. 

 

8. Доношење одлуке о оглашавању јавног позива за подношење пријава за именовање 

заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о оглашавању јавног позива 

за подношење пријава за именовање заменика Дисциплинског тужиоца 

Високог савета судства. 

 

 

9. Доношење одлуке о оглашавању  јавног позива за подношење пријава за именовање 

два члана Дисциплинске комисије Високог савета судства; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о оглашавању јавног позива 

за подншење пријава за именовање два члана Дисциплинске комисије Високог 

савета судства. 

 

 

10. Разматрање захтева о спојивости других служби, послова и поступака са 

судијском функцијом; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Верица Перкић, судија Вишег 

суда у Прокуљу упутила Високом савету судства молбу за стручно мишљење о томе да ли 

је у складу са Етичким кодексом и одредбом члана 30. Закона о судијама бављење вансудске 

наставне активности везане за спортско звање спортског инструктора јоге уз накнаду, ван 

радног времена и поводом ове тачке дневног реда отворио дискусију. 

Након добијене речи судија Бранислава Горавица је навела да је по њеном мишљењу 

посао спортског инструктора јоге неспојив са судијском функцијом. Истакла је да је у 

одредби члана 30. Закона о судијама јасно наведено којим звањем судија може да се бави 

додатно и то је везано за углед и етику. Истакла је да не мисли да се бављењем спортом 

нарушава углед, али не приличи да неко дође на часове јоге које му држи судија. За 

активности за које Савет нађе да су спојиве, оне могу да иду уз накнаду, када се ради о 

неким предавањима. 

 

Након добијене речи, судија Саво Ђурђић је навео да би се са излагањем судије 

Бранислава Горавице сложио да није чланом 30. ставом 5.  Закона о судијама прописано да 

судија може ван радног времена да се без посебног одобрења бави наставном и научном 

делатношћу уз накнаду.  

 

Након добијене речи судија Бранислава Горавица је навела да за одлучивање у 

конкретном случају би се бавила чланом 30. став 3. Закона о судијама, који каже да са 

судијском функцијом неспојиве су и друге службе, послови и поступци који су опречни 

достојанству и независности судије, или штете угледу суда. Навела је да не мисли да је 
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опречно достојанству да неко вежба јогу, али сматра  да ово и независност је оно чиме би 

Савет требао да се бави. Када се прочита Кодекс, који као једно од начела има независност, 

онда се види да је судија дужан да се уздржава од сваког поступка који може у очима 

објективног неког просечног посматрача, грађанина, да доведе у сумњу његову 

независност. Обзиром да би судија држала часове неком ко те часове плаћа, да на јогу долазе 

припадници оба пола и то више људи истовремено, а доста људи долази и у суд, могло би 

доћи до тога да се наруши поверење у независност. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање предлог да посао 

спортског инструктора јоге није неспојив са судијском функцијом. 

- Високи савет судства већином гласова је донео 

 

О Д Л У К У  

 

Посао спортског инструктора јоге није неспојив са судијском функцијом. 

(ЗА: Драгомир Милојевић, Саво Ђурђић, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић и Славица Милошевић Газивода) 

 

(ПРОТИВ: Бранислава Горавица) 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Академски покрет Србије 

преко заступника проф. др Ивана Јоксића поднео Високом савету судства захтев за 

добијање сагласности да се Видоје Митрић, судија Вишег суда у Новом Саду именује за 

члана Саветодавног одбора Удружења грађана „Академски покрет Србије“. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

О Д Л У К У  

 

 Посао члана Саветодавног одбора Удружења грађана „Академски покрет Србије“ 

није неспојив са судијском функцијом. 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Београдски центар за људска 

права, саоснивач Фондације „Др Константин Обрадовић за мир и развој демократије“, преко 

заступника Соње Тошковић, доставио Високом савету судства молбу за стручно мишљење 

о намери да именују др Миодрага Мајића, за члана Управног добора Фондације.  

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У  
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Посао члана Управног одбора Фондације „Др Константин Обрадовић за мир и развој 

демократије није неспојив са судијском функцијом. 

  Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Владимир Живанкић, судија 

Прекршајног суда у Кикинди доставио Високом савету судства молбу за мишљење да ли је 

посао председника Ловачког удружења „Кикинда“ (ловац) спојив са судијском функцијом 

као и да ли је посао председника Суда части Ловачког савеза Војводине спојиво са 

судијском функцијом и поводом ове тачке дневног реда отворио је дискусију.   

 

 Након добијене речи судија СавоЂурђић је навео да сматра да посао председника 

Ловачког удружења „Кикинда“ је неспојив са судијском функцијом, с обзиром да је 

председник удружења ослобођен плаћања дела чланарине, као и да ово удружене одлучује 

о имовини удружења, јер се ради  о правном лицу. Навео је да  и посао председника Суда 

части Ловачког савеза Војводине је неспојив са судијском функцијом. 

 

- Високи савет судства већином гласова донео је  

 

             О Д Л У К У  

 

 Посао председника Ловачког удружења „Кикинда“ (ловац) и посао председника Суда 

части Ловачког савеза Војводине  није неспојив са судијском функцијом. 

 

 

(ЗА: Драгомир Милојевић, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван Јовичић, 

Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода) 

 

(ПРОТИВ: Саво Ђурђић) 

 

 

11. Разно: 

 

Доношење одлукe о измени Одлуке Високог савета судства о образовању Комисије 

Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у 

Зајечару, Прекршајног суда у Лесковцу, Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног 

суда у Нишу, Прекршајног суда у Пироту, Прекршајног суда у Прешеву и 

Прекршајног суда у Прокупљу: 119-05-341/2016-01 од 13.09.2016. године; 

- Високи савет судства једногласно је донео 

       

       О Д Л У К У  

 

                I 

 

РАДОВАНУ БЈЕЛОБАБИ, судији Прекршајног апелационог суда, престаје 

дужност члана Комисије Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка 
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вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Прекршајног суда у Врању, 

Прекршајног суда у Зајечару, Прекршајног суда у Лесковцу, Прекршајног суда у Неготину, 

Прекршајног суда у Нишу, Прекршајног суда у Пироту, Прекршајног суда у Прешеву и 

Прекршајног суда у Прокупљу. 

        II 

ВЕРА ЦВЈЕТКОВИЋ, судија Прекршајног апелационог суда именује се за члана 

Комисије Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, 

Прекршајног суда у Лесковцу, Прекршајног суда у Неготину, Прекршајног суда у Нишу, 

Прекршајног суда у Пироту, Прекршајног суда у Прешеву и Прекршајног суда у Прокупљу. 

 

 

- Доношење одлукe о измени Одлуке Високог савета судства о образовању 

Комисије Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања 

и утврђивањe оценe 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 Прекршјаног суда у Смедереву; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

        О Д Л У К У  

 

                I 

 

РАДОВАНУ БЈЕЛОБАБИ, судији Прекршајног апелационог суда, престаје 

дужност члана Комисије 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. 

 

         II 

 

АНА МИЛОВАНОВИЋ, судија Прекршајног апелационог суда именује се за члана 

Комисије 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. 

 

 

- Доношење одлукe о измени Одлуке Високог савета судства о образовању 

Комисије Апелационог суда у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања 

и утврђивање оцене рада судија и председника Вишег суда у Јагодини, Вишег 

суда у Крагујевцу, Вишег суда у Крушевцу и Вишег суда у Краљеву; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 
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             О Д Л У К У  

 

                         I 

ОЛИВЕРИ БОЈОВИЋ, судији Апелационог суда у Крагујевцу, престаје дужност 

заменика члана Kомисије Апелационог суда у Крагујевцу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Јагодини, Вишег 

суда у Крагујевцу, Вишег суда у Крушевцу и Вишег суда у Краљеву. 

 

              II 

ЗОРИЦА ЂУРИЋ, судија Апелационог суда у Крагујевцу именује се за заменика 

члана Комисије Апелационог суда у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Јагодини, Вишег суда у 

Крагујевцу, Вишег суда у Крушевцу и Вишег суда у Краљеву. 

 

- Разматрање дописа председника Основног суда у Нишу; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да се председнк Основног суда у 

Нишу обратио Високом савету судства дописом од 27.05.2020. године у коме је навео да се 

Зоран Јовић, који је Одлуком Високог савета судства од 24.12.2019. године именован за 

судију поротника  Основног суда у Нишу,  обратио  молбом да се испита могућност 

одређивања накнадног термина за полагање заклетве ради ступања на функцију судије 

поротника у том суду, с обзиром да именовани није ступио на функцију дана 16.01.2020. 

године, када је у Основном суду у Нишу одржана свечана седница поводом ступања на 

функцију судија поротника. У молби Зоран Јовић је навео да је од запосленог из Основног 

суда у Нишу, путем телефона обавештен да је именован за судију поротника Основног суда 

у Нишу и обавештен о датуму када треба да приступи свечаној седници ради полагања 

заклетве, којом приликом јој је одговорио да није у могућности да приступи свечаној 

седници из разлога јер се налази у Америци, те да повратну карту има за 20.02.2020. године 

и да може да се одазове овом позиву након повратка првог радног дана 24.02.2020. године. 

У молби је навео да се дана 24.02.2020. године обратио секретару суда, који га је 

посаветовао да поднесе ову молбу и уз исту приложи фотокопију пасоша и фотокопију 

авионске карте. Уз молбу достављени су прилози: фотокопија пасоша и фотокопија 

авионске карте. Председник Основног суда у Нишу у допису је предложио да Високи савет 

судства на основу одредбе члана 83. став 1, члана 88, члана 55. став 1. и члана 56. став 1. и 

става 2. Закона о судијама донесе одлуку да Јовић Зоран из Ниша није именован на функцију 

судије поротника Основног суда у Нишу, с обзиром да се изнети разлози због којих није 

могао да приступи свечаној седници Основног суда у Нишу, не могу узети у обзир као 

оправдани. 

- Чланови Високог савета судства једногласно су сагласани да се председнику 

Основног суда у Нишу упути допис којим ће се обавестити председник да је потребно 

да закаже свечану седницу и о датуму заказивања седнице обавести и позове Зорана 

Јовића, да истој приступи ради полагања заклетве и ступања на функцију судије 
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поротника у том суду, с обзиром да су оправдани разлози због којих је именовани био 

спречен да приступио дана 16.01.2020. године  када је била заказана свечана  седница 

поводом  полагања заклетве и ступања на функцију судија поротника.  

 
 

- Доношење одлуке о оглашавању избора судија; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о оглашавању избора судија 

за : 

I 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                          II 

                       

 

 

 

 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у 

поступку избора судија за Прекршајни апелациони суд; 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У  

о образовању Комисије Високог савета судства  

у поступку избора судија за Прекршајни апелациони суд 

 

 

Образује се Комисија у поступку избора судија за Прекршајни апелациони суд, у 

следећем саставу: 

 

1. Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије, 

2. Иван Јовичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан Комисије, 

3. Славица Милошевић Газивода, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

члан Комисије. 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у 

поступку избора судија за Основни суд у Пожареавцу; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

Назив суда суда Број судија 

- Прекршајни апелациони суд:  

   - Седиште суда у Београду      1 

   - Одељење суда у Нишу     1 

Назив суда суда Број судија 

- Основни суд у Пожаревцу 5 
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О Д Л У К У  

о образовању Комисије Високог савета судства  

у поступку избора судија за Основни суд Пожаревцу 

 

 

Образује се Комисија у поступку избора судија за Основни суд у Пожаревцу, у 

следећем саставу: 

 

1. Иван Јовичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, председник 

Комисије, 

2. Матија Радојичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан  

Комисије, 

3. Славица Милошевић Газивода, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, члан Комисије. 

 

 

 Након добијене речи судија Саво Ђурђић је предложио да на једној од наредних 

седница у овом месецу се припреми тема на питања системских промена у правосуђу, с 

обзиром да ће се наставити измена устава, закона а посебно имајући у виду да је Влада 

Републике Србије усвојила Националну стратегију развоја  правосуђа као и ревидирани  

Акциони план за Поглавље 23.  

 

 Након добијене речи судија Бранислава Горавица је навела да је она члан Управног 

одбора, одређена испред Савета у пројекту ГИЗ-а,  који је посвећен подршци Високом 

Савету судства, који је израдио и доставио јој  анализу везано за стање Административне 

канцеларије Високог савета судства, кроз коју анализу се види колико Савету недостаје 

људи, што отежава рад, те су представници пројекта молили да та анализа буде достављена 

члановима Савета и размотрена на некој од седница Савета. 

 

 

  Седница завршена у 10.55 часова 

 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


