
 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-18/2017-01 

Датум: 20. јун 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК СА ТРИНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

Одржане 20. јуна 2017. 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 и 

Матија Радојичић, изборни чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и 

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

самоуправу. 

Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Савета и Мила Стаменковић, начелник Одељења за статусна питања судија. 

Седница Савета се тонски снима.  

 

Пре почетка седнице Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, 

је предложио измену предложеног Дневног реда, тако да тачка 1. Дневног реда гласи: 

„Усвајање Записника са Дванаесте редовне седнице Високог савета судства одржане 

24. маја 2017. године“, односно предложио је да се са тачке 1. предложеног Дневног 

реда скине „и усвајање допуне Записника са Десете редовне седнице Високог савета 

судства одржане 18. априла 2017. године“. 

Судија Бранислава Горавица је истакла да зна да је записник са седнице Савета 

одржане 18. априла 2017. године усвојен и да није уобичајено да се накнадно допуњује, 

али да из допуне записника следи да у записник није унето њено излагање на наведеној 

седници Савета о постојећим захтевима за попуну упражњених судијских места у 

Привредним судовима у Ваљеву, Пожаревцу и Краљеву. Чињеница је да о поднетим 

захтевима није донета формална одлука Савета, као и да је то питање разматрано под 

тачком разно. Ипак, сматра да је у записнику требало да стоји да је то питање 

разматрано и да је закључено да, према броју предмета у раду, за сада не постоји 

потреба да се та места попуне.  

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је ставио на гласање 

предлог да се са тачки 1. предложеног Дневног реда скине „и усвајање допуне 

Записника са Десете редовне седнице Високог савета судства одржане 18. априла 

2017. године“. 

Високи савет судства је '''''''''''''''' ''''''''''''' донео одлуку да се измени 

предложени Дневни ред, тако што се са тачке 1. Дневног реда скида „и усвајање 

допуне Записника са Десете редовне седнице Високог савета судства одржане 18. 

априла 2017. године“. (ЗА: ''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' 
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'''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''  '''''''' ''''''''''''''''''' ''' '''''''''' ''''''''''''''''''' ПРОТИВ: 

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

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Тринаесту 

редовну седницу Високог савета судства и ставља на усвајање следећи измењени 

Дневни ред: 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање Записника са Дванаесте редовне седнице Високог савета судства 

одржане 24. маја 2017. године; 

2. Разматрање рада комисија за спровођење поступка вредновања и утврђивање 

оцене рада судија и председника судова и одлучивање о умањењу норме 

члановима комисија;  

3. Извештај о састанку одржаном са представницима Удружења судијских и 

тужилачких помоћника и представницима Алумни клуба Правосудне академије; 

4. Одређивање броја полазника почетне обуке Правосудне академије; 

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

6. Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање; 

7. Разно. 

 

Чланови Савета нису имали примедбе ни предлоге за допуну предложеног 

измењеног дневног реда, те су ''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да усвоје предложени дневни 

ред за Тринаесту редовну седницу Високог савета судства. 

 

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

 

1. Усвајање записника са Дванаесте редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 24. маја 2017. године; 

  

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара дискусију 

поводом ове тачке дневног реда.   

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна, те су ''''''''''''''''''' усвојили 

записник са Дванаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 24. 

маја 2017. године.  

 

2. Разматрање рада комисија за спровођење поступка вредновања 

и утврђивање оцене рада судија и председника судова и одлучивање о 

умањењу норме члановима комисија;  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је ова тачка стављена на 

предлог члана Савета, да Савет није добио захтеве комисија за умањење норме 

члановима комисија, осим захтева Вишег суда у Новом Пазару. Да су комисије већ 

обавиле посао, одлуке се достављају и поступак се приводи крају. Председник Савета 

сматра да треба погледати шта треба евентуално мењати у Правилнику, тако да пре 

него се распише наредни оглас за избор судија, треба извршити измене и допуне 

Правилника о вредновању рада судија и председника судова. 

Судија Бранислава Горавица је истакла да се не ради о предлогу једног члана 

Савета него су чланови Комисије Високог савета судства сматрали да треба да 

информишу Савет о досадашњем току поступка вредновања. Дакле, ове комисије које 
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спроводе поступак вредновања и утврђују оцену, тренутно раде ванредно вредновање 

судија, према табели коју смо доставили за ову седницу Савета. Поред тога, пре тога су 

радиле и редовно вредновање трогодишњака, које је и сада у току, а тек нам следује 

ванредно вредновање кандидата за више и привредне судове, за шта ћемо морати да 

донесемо одлуку у септембру за те кандидате. Како не бисмо оптеретили комисије, 

Савет је донео одлуку о ванредном вредновању само кандидата за Врховни касациони 

суд, Привредни апелациони суд и апелационе судове. Подсетила је Савет да је Виши 

суд у Београду, током спровођења поступка вредновања рада трогодишњака поднео 

захтев за умањење норме судијама, члановима комисија, а о чему Савет није одлучивао. 

Радило се о малом броју судија које је требало вредновати. Виши суд у Београду сада 

није поновио захтев за умањење норме судијама, члановима комисија, иако једна 

комисија Вишег суда у Београду треба да вреднује 94 судије. Судија Бранислава 

Горавица је подвукла да Одлуку о умањењу норме, о трајању и проценту умањења 

норме, у складу са чланом 9. Правилника, доноси Високи савет судства. Такође, у 

наведеном члану се каже да судијама, члановима комсија, припада умањење норме. У 

конкретном случају, ово ванредно вредновање и рад комисија за овако велики број 

судија који треба да се вреднује сигурно траје месец дана.  

Поред тога, Виши суд у Београду је упутио захтев Савету да размотри да ли обе 

комисије Вишег суда у Београду, од којих једна вреднује рад судија Првог, Другог и 

Трећег основног суда у Београду, а друга рад судија Основног суда у Лазаревцу, 

Младеновцу и Обреновцу, при чему прва комисија има 94 кандидата за вредновање, а 

друга само 5 судија, могу истовремено да раде, односно да ли и друга комисија може да 

вреднује рад судија Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду. Други захтев 

Вишег суда у Београду односи се на питање да заменици чланова комисија могу да раде 

паралелно са присутним члановима комисија, односно да раде као две комисије, што би 

им знатно олакшало посао.  

Након дискусије, закључено је да је рад комисија ствар њихове организације 

рада и да Савет не може да даје упутство да заменици раде као чланови комисија, јер 

зна се да заменици формално мењају члана у случају одсутности или спречености члана 

комисије. Дакле, не може Савет да издаје упутство да заменици раде као комисија.  

Судија Бранислава Горавица је рекла да је можда Савет могао другачије да 

формира комисије, те сматра да с тим у вези само Савет и може технички нешто да 

промени и да ово предлаже све за убудуће, а не за садашњи рад и поступак вредновања.  

Судија Саво Ђурђић је истакао да би требало убудуће водити рачуна о умањењу 

норме судијама, члановима комисија, дакле од септембра када се буду доносиле нове 

одлуке о вредновању, да треба имати у виду тежину и обим њиховог рада. 

Савет је закључио да за сада нема потребе да се доноси одлука о умањењу норме 

комисијама за вредновање рада судија и председника судова, већ да питање треба 

размотрити за наредни период вредновања.  

 

3. Извештај о састанку одржаном са представницима Удружења 

судијских и тужилачких помоћника и представницима Алумни клуба 

Правосудне академије; 

 

Судија Бранислава Горавица је добила реч и упознала чланове Савета да је, уз 

сагласност председника Савета, одржан састанак са представницима Алумни клуба 

Правосудне академије дана 12. априла 2017. године и представницима Удружења 

судијских и тужилачких помоћника дана 05. јуна 2017. године, ком састанку је 

присуствовао и судија Иван Јовичић.  
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Са оба састанка сачињене су службене белешке, које су члановима Савета 

достављене уз материјал за ову седницу и које се налазе у наведеним предметима и које 

представљају саставни део Записника.  

4. Одређивање броја полазника почетне обуке Правосудне 

академије; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета, је упознао чланове Савета да се 

директор Правосудне академије Ненад Вујић 02. јуна 2017. године обратио Високом 

савету судства молбом за утврђивање броја корисника почетне обуке за упис осме 

генерације полазника Правосудне академије.  

Мајда Кршикапа, секретар Савета је подсетила чланове Савета да је одредбом 

члана 26. став 2. Закона о Правосудној академији прописано да, између осталог, број 

корисника почетне обуке одређује Високи савет судства и о томе обавештава 

Академију. Такође да је одредбом члана 26. став 3. Закона о Правосудној академији 

прописано да се, између осталог, број корисника почетне обуке утврђује на основу 

процене броја слободних судијских и тужилачких места у прекршајним и основним 

судовима, у години која следи након године у којој корисници завршавају почетну 

обуку, увећаном за 30%. 

Високи савет судства је упознат да је број судија који навршавају радни век 

2020. године, када осма генерација завршава Академију, износи 41 у основним 

судовима и 13 у прекршајним судовима, дакле укупно 54.  

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку којом се утврђује број од 

16 корисника почетне обуке Правосудне академије ради уписа осме генерације 

полазника Правосудне академије. 

 

5. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични 

захтев; 

 

- На иницијатуву члана Савета, судије Саве Ђурђића, покренута је дискусија 

поводом навода из захтева судије Наталије Бобот од 07. јуна 2017. године за 

престанак судијске функције на лични захтев, а у којој су учествовали и 

други чланови и председник Савета.  

Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да Наталији Бобот, 

судији Вишег суда у Београду, престаје судијска функција на лични захтев, 

са 07.07.2017. године.  

 

- Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да Верослави Лазић, 

судији Прекршајног суда у Чачку, престаје судијска функција на лични 

захтев, са 30.06.2017. године. 

 

6. Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање; 

 

- Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се на студијско 

путовање упућују Снежана Стевовић, судија, в.ф. председника Првог 

основног суда у Београду, Марина Калањ Булатовић, Вида Симић Божовић, 

Светлана Ристић, Александра Лековић и Валентина Тодоровић Воркапић, све 

судије Првог основног суда у Београду, ради учествовања на регионалној 

обуци коју организује ГИЗ ОРФ правна реформа, у периоду од 26.06.2017 – 

30.06.2017. године, Охрид, Македонија. Комплетне трошкове сноси 

организатор.  
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- Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се на студијско 

путовање упућује Небојша Ђуричић, судија Другог основног суда у 

Београду, Мађарска, 3-6.07.2017. године, Етика и Кодекс понашања. Све 

трошкове сноси организатор.  

7. Разно 
  

- Високи савет судства је након упознавања са захтевима судија 

поротника, '''''''''''''''''''' донео одлуке о престанку функције судије 

поротника, на лични захтев: 

o Виолети Матић престаје функција судије поротника у Основном суду 

у Трстенику, даном доношења одлуке; 

o Радету Јаблановићу, престаје функција судије поротника у Основном 

суду у Крагујевцу, даном доношења одлуке; 

o Милени Јовановић, престаје функција судије поротника у Вишем суду 

у Смедереву, даном доношења одлуке. 

 

- Високи савет судства је након упознавања са захтевом Прекршајног 

суда у Београду, '''''''''''''''''''' донео одлуку о престанку судијске 

функције због потпуног губитка радне способности,  
o Даниели Матић, судији Прекршајног суда у Београду, престаје 

судијска функција због потпуног губитка радне способности, даном 

правноснажности одлуке. 

 

- Разматрање предлога препорука у оквиру пројекта ИПА 2013 

„Унапређење капацитета Високог савета судства и Државног већа 

тужилаца“  

 

Судија Матија Радојичић је информисао чланове Савета да је потребно да се 

Савет изјасни о препорукама које су израђене од стране ИПА 2013 „Јачање капацитета 

Високог савета судства и Државног већа тужилаца“, те је укратко упознао чланове 

Савета са препорукама пројекта. Информисао је да има пет целина које треба 

размотрити и са којима је укратко упознао чланове Савета.  

Прва целина тиче се мера за унапређење дисциплинског поступка и прецизније 

дефинисање дисциплинских прекршаја (лакши и тежи); друга целина је унапређење 

интерне организације Административне канцеларије Високог савета судства, посебно 

када је реч о преносу буџетске надлежности са Министарства правде на Високи савет 

судства; трећа је унапређење статуса запослених у Административној канцеларији 

Високог савета судства; четврта целина је успостављање сталног радног тела Савета за 

спровођење редовног ефикасног надзора над административним пословањем судова и 

пета целина је унапређење поступка избора судија и председника судова, вредновања и 

напредовања судија, у оквиру које тачке између самих чланова Савета има опречних 

ставова и размишљања.  

Судија Матија Радојичић и Мајда Кршикапа, секретар Савета су задужени да 

заједнички саставе извештај о достављеним препорукама у оквиру пројекта ИПА 2013.  

 

- Одређивање представника Високог савета судства ради учешћа на 

конференцији коју организују Пројекат ИПА 2013 и Мисија ОЕБС у 

Србији, тема „Независност“, 05. јул 2017. године 
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Судија Матија Радојичић је информисао чланове Савета да се у оквиру ИПА 

2013 и у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, организује Конференција на тему 

„Независност“, која треба да се одржи 05. јула 2017. године у хотелу „Зира“.  

Чланови Високог савета судства су се упознали са програмом Конференције, те 

је Савет одредио да све судије, чланови Савета, присуствују наведеној конференцији. 

 

- Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да се огласи избор за 

председника суда у следећим судовима: 

o Виши суд у Пироту; 

o Први основни суд у Београду; 

o Основни суд у Сјеници; 

o Прекршајни суд у Лозници; 

o Прекршајни суд у Неготину. 

 

 

 

Седница је завршена у 11,10 часова 

 

           Записник саставила 

 

              Мајда Кршикапа 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Драгомир Милојевић 

 

 


