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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-12/2021-01 

Датум: 12.04.2021. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

                                      ЗАПИСНИК СА ОСМЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ 

         СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 12. априла 2021. године 
 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, 

Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана 

Бјелогрлић и Жак Павловић изборни чланови Високог савета судства из реда судија 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, помоћник секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

  

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Осму 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 Седме седнице Високог савета судства која је одржана 

06.04.2021. године;  

2. Давање мишљења на Нацрт закона о истополним заједницама; 

3. Разматрање захтева за упућивање судије на рад у други суд; 

4. Одлучивањe о престанку судијске функције због навршења радног века; 

5. Одлучивањe о престанку функције судије на лични захтев;  

6. Разно; 
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Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  предложен  дневни ред те су 

једногласно донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Осму  редовну седницу 

сталног састава Високог савета судства. 

 

 

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

 

 

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

06.04.2021. године;  

 

 

- Високи савет судства једногалсно је усвојио записник са Седме седнице Високог 

савета судства која је одржана дана 06.04.2021. године. 

 

 

2. Давање мишљења на Нацрт закона о истополним заједницама; 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Министарство за људска и 

мањинска права и друштвени дијалог доствило Високом савету судства на мишљење Нацрт 

закона о истополним заједницама и поводом ове тачке дневног реда отворио је дискусију. 

 

За реч се јавила судија Снежана Бјелогрлић истичући пре свега да је остављен кратак рок 

за изјашњавање о Нацрту закона о истополним заједницама, али је свакако Нацрт закона 

противуставан. Евидентно је да је садржина Нацрта закона у ствари преписана из Породичног 

закона само су поједини термини, као што су „брак“ и „супружник“ замењени терминима 

„заједница“ и „истополни партнер“. Дакле, ради се о закону о истополним браковима, а 

Уставом Републике Србије брак је дефинисан као заједница мушкарца и жене. На идентичан 

начин и Европска конвенција о људским правима одредбом чл. 12 одређује појам брака. Осим 

тога, Нацрт закона садржи и одређене језичке и логичке нејасноће, номотехнички је лоше 

урађен, а чини се и да појединим решењима више права даје истополним партнерима него 

брачним и ванбрачним супружницима. 

 

Након добијене речи, судија Жак Павловић је навео да је сагласан са изнетом дискусијом 

судије Снежане Бјелогрлић и истакао да је Нацрт закона о истополним заједницама 

противуставан и преурањен и уводи на „мала врата“ нека права која никада нису пре 

регулисана. Пoсебно истиче да су права чланова те заједнице према деци ((било да су та деца 

једног партнера или усвојена), већа него права супружника и да је већ у том делу тај закон у 

супротности са највишим правним актом у земљи па чак и са Европском конвенцијом о 

људским правима. Навео је да је дати Нацрт преурањен, јер наша земља није достигла тај 

''ниво'', да је овај закон нарочито потребан и то данас. Истакао је да не може да се стекне утисак 

да се не ради о покушају увођења на мала врата разних права истополних партнера према деци 

и интенцији ка усвојењу, што је на перфидан начин покушано да се регулише овим законом. 

Да је предлагач закона то хтео да регулише само међусобна права и обавезе истополних 

партнера, то је могао изменама и допунама Породичног закона, а не да предлаже да се доноси 

посебан закон. Поновио је да се овим законом на перфидан начин уводе права истополних 

партнера према деци, која не би требала да буду тематика тог закона ако је то ''закон о 

ванбрачној заједници два партнера истог пола'', како је он дефинише. 



3 

 

 

 

 

 

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

закона о истополним заједницама да негативно мишљење с обзиром да је исти у супротности 

са Уставом Републике Србије и са Европском конвенцијом о људским правима. 

 

- Високи савет судства једногласно дао негативно мишљење на Нацрт закона о 

истополним заједницама с обзиром да је исти у супротности са Уставом Републике 

Србије и са Европском конвенцијом о људским правима, са образложењем као у 

дискусији. 

 

3. Разматрање захтева за упућивање судије на рад у други суд; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео  да је  председник Прекршајног 

апелационог суда доставила Високом савету судства молбу Прекршајног суда у Трстенику за 

упућивање двоје судија Прекршајног суда у Крушевцу, Душана Милошевића и Слађане Антић 

у Прекршајни суд у Трстенику, ради поступања у раду већа од троје судија за доношења одлуке 

по приговору. У прилогу дописа достављена  је сагласност судија Прекршајног суда у 

Крушевцу Душана Милошевића и Слађане Антић за упућивање на рад у Прекршајни суд 

Трстенику, као и сагласност седнице свих судија суда у који су судије изабране и суда у који 

се упућују. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

ДУШАН МИЛОШЕВИЋ, судија Прекршајног суда у Крушевцу упућује се на рад у 

Прекршајни суд у Трстенику, ради поступања у већу од троје судија за доношење одлуке по 

приговору, почев од 01.05.2021, године, најдуже годину дана. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

СЛАЂАНА АНТИЋ, судија Прекршајног суда у Крушевцу упућује се на рад у 

Прекршајни суд у Трстенику, ради поступања у већу од троје судија за доношење одлуке по 

приговору, почев од 01.05.2021, године, најдуже годину дана. 

 

 

4. Одлучивањe о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

 

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

                                            -о престанку судијске функције- 

 

 

  ПЕРСИДИ ЈОВАНОВИЋ, судији Апелационог суда у Београду, престаје 

судијска функција због навршења радног века, дана 01.05.2021. године. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

   О Д Л У К У 

                                            -о престанку судијске функције- 

 

 

  МИЛЕТУ МАРЈАНОВИЋУ, судији Прекршајног суда у Бачкој Паланци, 

престаје судијска функција због навршења радног века, дана 03.05.2021. године. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

   О Д Л У К У 

                                            -о престанку судијске функције- 

 

 

  БОРИВОЈУ ГАЈИЋУ, судији Апелационог суда у Новом Саду, престаје 

судијска функција због навршења радног века, дана 09.05.2021. године. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

   О Д Л У К У 

                                            -о престанку судијске функције- 

 

 

  ДУШАНУ ВОЈНОВИЋУ, судији Апелационог суда у Новом Саду, престаје 

судијска функција због навршења радног века, дана 17.05.2021. године. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

   О Д Л У К У 

                                            -о престанку судијске функције- 

 

 

  НАДИ ЗАРИЋ, судији Основног суда у Чачку, престаје судијска функција због 

навршења радног века, дана 18.05.2021. године. 
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- Високи савет судства једногласно је донео  

 

   О Д Л У К У 

                                            -о престанку судијске функције- 

 

 

  ГОРДАНИ АНДРЕЈИЋ, судији Основног суда у Трстенику , престаје судијска 

функција због навршења радног века, дана 24.05.2021. године. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

   О Д Л У К У 

                                            -о престанку судијске функције- 

 

 

  МАРКУ ЖУГИЋУ, судији Прекршајног суда у Руми, престаје судијска 

функција због навршења радног века, дана 24.05.2021. године. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

   О Д Л У К У 

                                            -о престанку судијске функције- 

 

 

  ДОСТАНИ ДАВИДОВИЋ, судији Основног суда у Великој Плани, престаје 

судијска функција због навршења радног века, дана 25.05.2021. године. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

   О Д Л У К У 

                                            -о престанку судијске функције- 

 

 

  КСЕНИЈИ ЂОРЂЕВИЋ, судији Основног суда у Крушевцу, престаје судијска 

функција због навршења радног века, дана 30.05.2021. године. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

   О Д Л У К У 

                                            -о престанку судијске функције- 
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  МИЛАНУ ДИЛПАРИЋУ, судији Вишег суда у Београду, престаје судијска 

функција због навршења радног века, дана 31.05.2021. године. 

 

 

5. Одлучивањe о престанку функције судије на лични захтев;  

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

   О Д Л У К У 

                                            -о престанку судијске функције- 

 

 

  МИЛИЦИ ЖИВОЈИНОВИЋ, судији Прекршајног суда у Лазаревцу, престаје 

судијска функција на лични захтев, дана 30.04.2021. године. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

   О Д Л У К У 

                                            -о престанку судијске функције- 

 

 

  МИЉИ НЕКИЋ, судији Основног суда у Лазаревцу, престаје судијска функција 

на лични захтев, дана 26.05.2021. године. 

 

 

6. Разно: 

 

 

- Доношење одлуке о ванредном вредновању судија и председника судова; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

О Д Л У К У  

Ванредно се вреднује рад кандидата из реда судија и председника судова који су 

поднели пријаву на оглас за избор за председнике судова, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“, број 17/21 од 26.02.2021. године за:  Апелациони суд у Крагујевцу, Виши суд у 

Панчеву, Основни суд у Бачкој Паланци,  Основни суд у Зрењанину,  Основни суд у Ивањици, 

Основни суд у Панчеву, Основни суд у Петровцу на Млави, Основни суд у Прокупљу, 

Привредни суд у Зајечару и Прекршајни суд у Суботици, према списку који је саставни део ове 

одлуке и записика, за период од последњег вредновања до дана објављивања огласа. 
 

- Рзматрање предлога за ванредно вредновање рада судија, поднетог од стране 

адвоката; 
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Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је  Бранка Војновић, адвокат из 

Новог Сада, Високом савету судства доставила предлог за ванредно вредновање рада Наде 

Ђорђевић, судије Првог Основног суда у Београду и Срђана Јончића, судије Првог Основног 

суда у Београду. Предложио је да се овај предлог одбаци као недозвољен, с обзиром да 

подносилац предлога није законом овлашћен да предлаже ванредно вредновање рада судија. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог Бранке Војновић, адвоката из Новог Сада за ванредно 

вредновање рада Наде Ђорђевић, судије Првог основног суда у Београду и Срђана Јончића, 

судије Првог основног суда у Београду, као недозвољен. 

 

 

 

- Доношење одлуке о образовању  Комисије Високог савета судства у поступку 

избора судија за Привредни суд у Крагујевцу по огласу који је објављен у 

,,Службеном гласнику РС“, број 31 од 31.03.2021. године; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 О Д Л У К У 

-о образовању Комисије Високог савета судства у  

 поступку избора  судија- 

 

 

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

суд у Крагујевцу у саставу: 

 

- Зорана Делибашић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије, 

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

Комисије и  

- Марија Аранђеловић Јуреша, изборни члан Високог савета судстава из реда судија, 

члан Комисије. 

 

 

- Разматрање дописа заменика председника Прекршајног суда у Прешеву; 

 

Након упознавања чланова Високог савета судства са дописом заменика председника 

Прекршајног суда у Прешеву, Драгомир Милојевић, председник Савета предложио је да 

Високи савет судства донесе одлуку о оглашавању избора судије за Прекршајни суд у Прешаву 

за једно судијско место. 
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- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о оглашавању избора судије за 

Прекршајни суд у Прешеву за једно судијско место. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

 О Д Л У К У 

-о образовању Комисије Високог савета судства у  

 поступку избора  судија- 

 

      

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

суд у Прешеву у саставу: 

 

- Вукица Кужић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, председник 

Комисије, 

- Сенежана Бјелогрлић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије и  

- Жак Павловић, изборни члан Високог савета судстава из реда судија, члан 

Комисије. 

 

 

Седница завршена у 09,40 часова 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић             ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

            Драгомир Милојевић 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


