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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-31/2020-01 

Датум: 28.10.2020. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

                                        ЗАПИСНИК СА ПЕТНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 28. октобра 2020. године 

 

 

 

Седница је почела у 11,00 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. 

  

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Петнаесту редовну  

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

 

 

                                                  Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

 

1. Одлучивање по приговору судије – бирача  број:7-00-106/2020-01. 

2. Разно. 

 

 

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

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

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Високи савет судства прешао је на рад седнице по усвојеном дневном реду. 
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1. Одлучивање по приговору судије – бирача  број:7-00-106/2020-01. 

 

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

Љиљана Петровић и Бегаљице изјавила приговор преко Изборне комисије Високом савету 

судства  због неправилности у току предлагања кандидата за изборног члана Високог савета 

судства из реда судија, Иване Влаовић, судије Прекршајног суда у Београду. Навео је да је 

седница свих судија Прекршајног суда у Београду одржана дана 20.10.2020. године и да је 

кандидациона пријава Иване Влаовић, предата преко овлашћеног лица, Изборној комисији 

Високог савета судства дана 23.10.2020. године у 13,15 часова, као и да је решење о 

проглашљњу за кандидата изборног члана Високог савета судства из реда судија, Иване 

Влаовић, судије Прекршајног суда у Београду донето на сеници Изборне комисије Високог 

савета судства, дана 23.10.2020. године у 14,45 часова, а да је бирач Љиљана  Петровић 

приговор изјавила препорученом пошиљком преко поште дана 26.10.2020. године у 13, 00 

часова, по протеку рока од 24 сата од када су евентуалне повреде на које је указала у 

приговору учињене. 

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

приговор бирача Љиљане Петровић из Бегаљице, изјављен због неправилности у току 

предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија, Иване 

Влаовић, судије Прекршајног суда у Београду као неблаговремен.  

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

      

               Р Е Ш Е Њ Е 

 

  Приговор бирача Љиљане Петровић из Бегаљице ул.Бориса Кидрича бр.31, изјављен 

због неправилности у току предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства 

из реда судија Иване Влаовић, судије Прекршајног суда у Београду, СЕ ОДБАЦУЈЕ. 

 

2. Разно: 

 

- Образовање Комисије Високог савета судства у поступку избора судија по 

оглашеном избору у  „Службеном гласнику РС“ број 124/2020 од 16.10.2020 

године; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  
 

О Д Л У К У  

 

Образује се Комисија Високог савета судства у поступку избора судија за: Виши суд 

у Панчеву, Виши суд у Шапцу, Основни суд у Лозници, Основни суд у Мајданпеку, 

Основни суд у Новом Саду, Основни суд у Сенти и Основни суд у Сурдулици у саставу: 
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Бранислава Горавица, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник комисије, 

Саво Ђурђић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан комисије и  

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

члан комисије. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  
 

О Д Л У К У  

 

Образује се Комисија Високог савета судства у поступку избора судија за: 

Привредни суд у Београду, Привредни суд у Зајечару, Привредни суд у Суботици и 

Привредни суд у Ужицу у саставу: 

 

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

председник комисије, 

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

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

комисије. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  
 

О Д Л У К У  

 

Образује се Комисија Високог савета судства у поступку избора судија за: 

Прекршајни суд у Бачкој Паланци, Прекршајни суд у Београду, Прекршајни суд у Зајечару, 

Прекршајни суд у Краљеву  и Прекршајни суд у Панчеву у саставу: 

 

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

председник комисије, 

Саво Ђурђић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан комисије и  

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

члан комисије. 

 

 

Седница завршена у 11,15 часова 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић             ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

            Драгомир Милојевић 
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