
 

 

                           
                 Република Србија 
          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

              Број: 06-00-59/2014-01 

         Датум: 22. јул 2014. године 

                       Б е о г р а д 

 

 ЗАКЉУЧЦИ СА СЕДАМАНЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 22. јула 2014. године 

 

 

1. Високи савет судства је усвојио Записник са Шеснаесте редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 17. јуна 2014. године, Записник са Друге 

телефонске седнице Високог савета судства која је одржана 24. јуна 2014. године, 

Записник са Треће телефонске седнице Високог савета судства која је одржана 02. јула 

2014. године и Записник са Четврте телефонске седнице Високог савета судства која је 

одржана 08. јула 2014. године. 

 

2. Високи савет судства је усвојио Правилник о критеријумима, мерилима, 

поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова и донео одлуку  

да се пилот фаза Правилника примењује у периоду од 01. септембра до 15. децембра 

2014. године, а да се за судове у којима ће се спровести пилот фаза Правилника одреде:  

Апелациони суд у Београду; Виши суд у Београду; Виши суд у Врању; Виши суд у 

Неготину; Виши суд у Суботици; Виши суд у Ужицу; Трећи основни суд у Београду; 

Основни суд у Врању; Основни суд у Неготину; Основни суд у Суботици; Основни суд 

у Ужицу; Управни суд - у седишту суда; Прекршајни апелациони суд - у седишту суда; 

Прекршајни суд у Новом Саду; Прекршајни суд у Пироту; Прекршајни суд у Чачку; 

Привредни апелациони суд; Привредни суд у Београду; Привредни суд у Зрењанину и 

Привредни суд у Нишу. 

 

3. Чланови Савета су  усвојили закључак да се обавести Европска комисија 

о усвојеним одлукама на седници Савета од 22. јула 2014. године, а с обзиром на 

коментар Европске комисије од 03. јула 2014. године на Предлог Правилника, као и да 

се затражи помоћ TAIEX-а у поступку спровођења пилот фазе Правилника о 

критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 

председника судова. 

 

4. Чланови Савета су усвојили закључак да се упути допис председницима 

судова у којима ће се спровести пилот фаза примене Правилника, да би се на седници 

свих судија, упознале судије са могућношћу да поднесу пријаве за именовање за 

чланове Комисије за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада. 

 



5. Високи савет судства је донео одлуку да се за чланове Управног одбора 

Правосудне академије именују Споменка Зарић, судија Врховног касационог суда, 

Александар Степановић, председник Вишег суда у Београду и судија Апелационог суда 

у Београду и Зоран Пашалић, судија и председник Прекршајног апелационог суда. 

 

6. Поступајући по захтеву Керепеши Ерике од 13. јуна 2014. године, Високи 

савет судства је донео одлуку да се Керепеши Ерика бира за судију Основног суда у 

Кикинди. 

 

7.  Поступајући по предлогу Зорана Гускића од 03. децембра 2012. године, 

Високи савет судства је одбацио Предлог за понављање поступка, поднет од стране 

Зорана Гускића, као недозвољен. 

 

8. Високи савет судства је донео одлуку да се судија Основног суда у Убу, 

на предлог председника Основног суда у Убу, упути на обавезан здравствени преглед 

ради утврђења радне способности за обављање судијске функције. 

 

9. Високи савет судства је донео одлуку да се Божидар Милутиновић, 

судија Основног суда у Крагујевцу, упути на рад најдуже годину дана у Основни суд у 

Деспотовац, почев од 01. августа 2014. године. 

 

10. Високи савет судства је поништио Одлуку Високог савета судства број 

119-00-1/2013-01 од 24. децембра 2012. године, због немогућности извршења. 

 

11. Високи савет судства је одбацио приговор Милана Шалипура, судије 

Основног суда у Новом Саду изјављен против Одлуке Високог савета судства о 

престанку судијске функције број: 111-01-72/2014-01 од 29. априла 2014. године, као 

неблаговремен. 

 

12. Поступајући по приговору Богдана Батинића, Високи савет судства је 

одбио приговор Богдана Батинића и потврдио Одлуку Високог савета судства број: 740-

03-00035/2014-01 од 17. јуна 2014. године. 

 

13.  Поступајући по приговору Драгомира Вученовића, Високи савет 

судства је одбио приговор Драгомира Вученовића и потврдио Одлуку Високог савета 

судства број: 740-03-00035/2014-01 од 17. јуна 2014. године. 

 

14. Високи савет судства је донео одлуку којом се Горан Ђурђић, судија 

Основног суда у Димитровграду, премешта у Основни суд у Пироту, почев од 01. 

августа 2014. године. 

 

15. Високи савет судства је донео одлуку којом се Војкан Димитријевић, 

судија Трећег основног суда у Београду премешта у Основни суд у Обреновцу, почев 

од 01. августа 2014. године. 

 

16. Високи савет судства је донео одлуку којом се Љиљана Билош, судија 

Основног суда у Обреновцу премешта у Трећи основни суд у Београду, почев од 01. 

августа 2014. године. 

 



17. Високи савет судства је донео одлуку којом се Радица Петковић, судија 

Основног суда у Трстенику, премешта у Први основни суд у Београду, почев од 01. 

августа 2014. године. 

 

18. Високи савет судства је донео одлуку којом се Новица Стоилковић, 

судија Вишег суда у Неготину, премешта у Виши суд у Крагујевцу, почев од 01. 

септембра 2014. године. 
 

19. Високи савет судства је донео одлуку којом се за Драгану Сретовић, 

судију Апелационог суда у Крагујевцу утврђује право на накнаду за одвојен живот. 
 

20.  Високи савет судства је донео одлуку да Славици Стоиљковић, судији 

Вишег суда у Врању, престаје судијска функција због навршења радног века дана 

01.08.2014. године. 
 

21. Високи савет судства је донео одлуку да Милисаву Цветковићу, судији 

Основног суда у Основног суда у Горњем Милановцу, престаје судијска функција због 

навршења радног века, дана 08.08.2014. године. 

 

22. Високи савет судства је донео одлуку да Слободану Маринковићу, судији 

Основног суда у  Лесковцу, престаје судијска функција због навршења радног века, 

дана 06.08.2014. године. 

 

23. Високи савет судства је донео одлуку да Александру Гудурићу, судији 

Основног суда у  Новом Саду, престаје судијска функција због навршења радног века, 

дана 18.08.2014. године. 

24.  Високи савет судства је донео одлуку да Дејану Алексићу, судији 

поротнику Основног суда у Мајданпеку, престаје функција судије поротника на лични 

захтев. 

25.  Високи савет судства је донео одлуку да Снежани Ђорђевић,  судији 

поротнику Основног суда у Великој Плани, престаје функција судије поротника на 

лични захтев. 

 

26. Високи савет судства је донео одлуку да Гордани Лукић, судији 

поротнику Основног суда у Крушевцу, престаје функција судије поротника на лични 

захтев. 

27. Високи савет судства је донео одлуку којом Снежани Торбици, судији 

поротнику Вишег суда у Суботици, престаје функција разрешењем са функције судије 

поротника. 

 

28. Високи савет судства је донео одлуку да се огласи избор судија у 

Привредном апелационом суду за попуну 5 судијских места, Вишем суду у Београду за 

попуну 6 судијских места, Првом основном суду у Београду за попуну 12 судијских 

места, Основном суду у Нишу за попуну 10 судијских места, Основном суду у Новом  

Саду за попуну 8 судијских места, Основном суду у Крагујевцу за попуну 4 судијска 

места, Основном суду у Пироту за попуну 3 судијска места и Привредном суду у 

Зајечару за попуну 1 судијског места. 

 

29. Високи савет судства је донео одлуку да се огласи избор председника за 

Виши суд у Врању, Виши суд у Прокупљу, Основни суд у Димитровграду, Основни суд 



у Зрењанину, Основни суд у Лебану,  Основни суд у Прокупљу, Основни суд у Шиду, 

Привредни суд у Сомбору, Прекршајни суд у Панчеву, Прекршајни суд у Трстенику и 

Прекршајни суд у Чачку. 

 

30. Високи савет судства је донео одлуку да се образује Комисија за избор 

судија у Врховном касационом суду, Комисија за избор судија у Привредном 

апелационом суду и Привредном суду у Зајечару, Комисија за избор судија у Вишем 

суду у Београду, Првом основном суду у Београду, Основном суду у Нишу, Основном 

суду у Новом  Саду,  Основном суду у Крагујевцу и Основном суду у Пироту и 

Комисија за избор председника у Вишем суду у Врању, Вишем суду у Прокупљу, 

Основном суду у Димитровграду, Основном суду у Зрењанину, Основном суду у 

Лебану,  Основном суду у Прокупљу, Основном суду у Шиду, Привредном суду у 

Сомбору, Прекршајном суду у Панчеву, Прекршајном суду у Трстенику и Прекршајном 

суду у Чачку.  

 

31. Високи савет судства је одбио жалбу и потврдио решење Дисциплинске 

комисије Високог савета судства број 116-04-00224/2014-05 од 22. маја 2014. године. 

 

32. Поступајући по допису Миодрага Ивковића, Високи савет судства је 

донео одлуку да се допис Миодрага Ивковића проследи Вишем суду у Зајечару, као 

непосредно вишем суду на разматрање да ли има основа за покретање поступка за 

утврђивање разлога за разрешење председника Основног суда у Књажевцу. 

 

33. Поступајући по допису председника Основног суда у Врбасу, која се 

обратила Високом савету судства јер се ОЈТ у Врбасу обраћа Основном суду у Врбасу 

за постављање пуномоћника малолетним оштећеним, Високи савет судства је усвојио 

мишљење да у ситуацији када је потребно да малолетни оштећени буде саслушан у 

оквиру поступка тужилачке истраге, да се примене одредбе ЗКП-а да орган који води 

поступак поставља пуномоћника оштећеног. 

 

34. Поступајући по допису председника Основног суда у Брусу, који се 

обратио Високом савету судства са захтевом да им се да тумачење да ли се на основу 

Одлуке Уставног суда број VIII У-420/2012 од 20.11.2012. године може тумачити да 

судија нема прекид у стажу за наведени период, Високи савет судства је усвојио 

мишљење да на основу Одлука Уставног суда, права и обавезе по основу рада за 

спорни период судије могу остварити у посебном парничном поступку, те да се до 

доношења правноснажне одлуке у парничном поступку не може признати постојање 

радног стажа за спорни период. 

 

35. Поступајући по захтеву Миодрага Милошевића, Високи савет судства је 

донео одлуку да се Миодраг Милошевић из Новог Београда обавести да Високи савет 

судства нема законских надлежности да поступи по његовом захтеву те да поднесе 

тужбу Управном суду као надлежном органу. 

 

36. Високи савет судства је донео одлуку да Дисциплински тужилац у 

предмету број: 116-04-557/2013-03 достави одговор на тужбу Управном суду.  

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

http://www.vss.sud.rs/sites/default/files/attachments/Misljenje.pdf
http://www.vss.sud.rs/sites/default/files/attachments/Misljenje.pdf


                                                                                                       Драгомир Милојевић 

 


