
 

 

 

                               
                     Република Србија 

          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

                  Број: 06-00-47/2015-01 

         Датум: 29. септембар 2015. године 

                         Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 29. септембра 2015. године 

 

           Седница је почела у 09,00 часова. 

 

           Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Бранка Банчевић, Александар Стоиљковски,  

изборни чланови из реда судија, Никола Селаковић, министар правде и Петар 

Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.   

 

         Седници нису присуствовали: Соња Видановић, изборни члан из реда судија и др 

Зоран Стојановић, изборни члан из реда професора правног факултета. 

 

          Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Високог савета судства и Смиља Спасојевић, начелник Одељења за статусна питања 

судија.  

 

          Седница Савета се тонски снима. 

 

          Од стране председника Високог савета судства предложен је следећи  

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Усвајање Записника са Осамнаесте редовне седнице Високог савета судства која 

је одржана 22. септембра 2015. године; 

2. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

30/15 дана  27. марта 2015. године и у „Службеном гласнику РС“ број 59/15 дана  

02. јула 2015. године; 

3. Доношење одлуке о упућивању Иване Марковић Радојевић - судије Првог 

основног суда у Београду, Монике Пап - судије Основног суда у Новом Саду и 

Ивана Николић - председника Основног суда у Пироту, на студијско путовање; 

4. Одлучивање о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

5. Разно. 

 

 



 

 

 

         Чланови Савета нису имали примедбе, ни предлоге за допуну предложеног 

Дневног реда, те су '''''''''''''''''''''''''''''' усвојили предложени Дневни ред. 

 

         Почиње рад Седнице по тачкама, према усвојеном Дневном реду. 

 

1. Усвајање Записника са Осамнаесте редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 22. септембра 2015. године 

 

Чланови Савета нису имали примедбе, те су ''''''''''''''''''' усвојили Записник са 

Осамнаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 22. септембра 

2015. године. 

 

2. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија 

у Основни суд у Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 30/15 дана  27. марта 2015. године и у „Службеном гласнику РС“ број 

59/15 дана  02. јула 2015. године 

 

      Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да су расписана 

два конкурса за избор судија у Основном суду у Новом Саду, оформљена је Комисија 

која је  обавила разговоре и која је разматрала све поднете пријаве и с тим у вези даје 

реч судији Бранки Банчевић, председнику Комисије. 

 

      Судија Бранка Банчевић наводи да се за оглас за избор судија у Основни суд у 

Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 30/15 дана  27. марта 

2015. године ради попуне пет судијских места пријавио укупно 211 кандидата, и то 

један кандидат из реда судија, 173 канидата из реда судијских помоћника, пет 

кандидата из реда адвоката и 32 кандидата из реда осталих лица. Разговори са 

наведеним кандидатима су обављани дана 31.08.2015. године, 02.09.2015., 03.09.2015., 

07.09.2015., 09.09.2015., 10.09.2015. године и 16.09.2015. године. Такође, кандидатима 

који су конкурисали и за Виши суд у Новом Саду, као и за Основни суд у Новом Саду, 

предочено је да се наведени разговор односи за све судове за које су конкурисали и они 

нису поново позивани на разговор. Један кандидат из реда осталих лица је одустао од 

конкурса, док се шест кандидата није појавило на разговору иако су уредно позвани. 

         На оглас за избор судија у Основни суд у Новом Саду, који је објављен у 

„Службеном гласнику РС“ број 59/15 дана  2. јула 2015. године, ради попуне 7 

судијских места, се пријавило укупно 190 кандидата, и то три кандидата из реда судија, 

152 канидата из реда судијских помоћника, два кандидата из реда адвоката и 33 

кандидата из реда осталих лица. Разговори са кандидатима који су конкурисали само 

по овом огласу су обављени дана 14.09.2015. године, 17.09.2015. године и 24.09.2015. 

године, јер су остали кандидати били на разговору поводом првог огласа за избор 

судија Основног суда у Новом Саду. Два кандидата се нису појавила на разговору иако 

су уредно позвани. 

      Приликом разговора са канидидатима уочено је да су многи од њих конкурисали и 

за избор судија у Основном суду у Бачкој Паланци и Основном суду у Врбасу. Оглас је 

објављен у „Службеном гласнику РС“ број 65/15 дана  24. јула 2015. године. 

 

Судија Александар Стоиљковски истиче да, као члан Комисије за избор судија у 

Основном суду у Новом Саду, има предлог да се одлучивање по овој тачки одложи док 

се не обави разговор са свим кандидатима који су конкурисали за избор судија у 

Основном суду у Бачкој Паланци и Основном суду у Врбасу. Разгвор са наведеним 

кандидатима је заказан на 01.10.2015. године и 05.10.2015. године. Велико је 

подударање кандидата.    



 

 

 

     Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства сматра да је предлог 

судије Александра Стоиљковског добар, на тај начин на једној седници решиће се 

избор судија по свим огласима који су расписани за основне судове у новосадској 

аплеацији. То је онда укупно 16 нових судија, 12 за Основни суд у Новом Саду и по 2 

судијска места за Основни суд у Бачкој Паланци и Основни суд у Врбасу. Јасно је да 

има много добрих кандидата, на овај начин да се покуша да се изаберу најбољи. 

Похвално је што су кандидати спремни да путују или промене место пребилашита јер 

су многи кандидати из Новог Сада конкурисали за избор судија у Бачкој Паланци и 

Врбасу. С тим у вези, ставља се на гласање предлог судије Александра Стоиљковског. 

 

     Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се одлучивање о поднетим 

пријавама кандидата на оглас за избор судија у Основни суд у Новом Саду, који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“ број 30/15 дана  27. марта 2015. године и у 

„Службеном гласнику РС“ број 59/15 дана  02. јула 2015. године одложи док се не 

обаве разговор са свим кандидатима који су конкурисали за избор судија у Основном 

суду у Бачкој Паланци и Основном суду у Врбасу. 

 

 

3. Доношење одлуке о упућивању Иване Марковић Радојевић - судије Првог 

основног суда у Београду, Монике Пап - судије Основног суда у Новом Саду и 

Ивана Николић - председника Основног суда у Пироту, на студијско 

путовање 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је Ивана 

Марковић Радојевић - судија Првог основног суда у Београду поднела захтев да јој се 

одобри студијска посета у смислу члана 30. став 8. Закона о судијама, ради учешћа у 

програму „Мatra Pre-accession Trainig of Rule of Law“ који организује Матра –Патрол 

Асер институт,  који ће се одржати од 18. до 28. октобра 2015. године, у Хагу – 

Холандија. Прибављено је мишљење председника Првог основног суда у Београду, 

која је у потпуности сагласна да се судија упути на наведено путовање.   

 

      Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Ивани Марковић Радојевић - 

судији Првог основног суда у Београду одобри студијска посета у смислу члана 30. 

став 8. Закона о судијама, ради учешћа у програму „Мatra Pre-accession Trainig of Rule 

of Law“ који организује Матра –Патрол Асер институт,  који ће се одржати од 18. до 

28. октобра 2015. године, у Хагу – Холандија. 

      Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је председник 

Основног суда у Новом Саду поднела захтев да се Моники Пап, судији Основног суда 

у Новом Саду одобри студијска посета у смислу члана 30. став 8. Закона о судијама, 

ради учешћа у програму професионалне размене „отворени свет“ са темом 

„Побољшање ефикасности у правосуђу путем унапређеног образовања и обуке“, који 

ће се одржати од 15. до 24. октобра 2015. године, у САД. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Моники Пап, судији 

Основног суда у Новом Саду одобри студијска посета у смислу члана 30. став 8. Закона 

о судијама, ради учешћа у програму професионалне размене „отворени свет“ са темом 

„Побољшање ефикасности у правосуђу путем унапређеног образовања и обуке“, који 

ће се одржати од 15. до 24. октобра 2015. године, у САД. 

     Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је заменик 

председника Основног суда у Пироту доставио мишљење са номинацијом председника 

Основног суда у Пироту, Ивана Николића, да му  се  одобри студијска посета у смислу 



 

 

члана 30. став 8. Закона о судијама, ради учешћа у програму професионалне размене 

„отворени свет“ са темом „Побољшање ефикасности у правосуђу путем унапређеног 

образовања и обуке“, који ће се одржати од 15. до 24. октобра 2015. године, у САД. 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се председнику Основног суда 

у Пироту, Ивану Николић, одобри студијска посета у смислу члана 30. став 8. Закона о 

судијама, ради учешћа у програму професионалне размене „отворени свет“ са темом 

„Побољшање ефикасности у правосуђу путем унапређеног образовања и обуке“, који 

ће се одржати од 15. до 24. октобра 2015. године, у САД. 

 

4. Одлучивање о престанку функције судије поротника на лични захтев 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о престанку функције судије 

поротника Слађани Јовановић, судији поротнику Основног суда у Бечеју, која је 

поднела захтев за престанак функције судије поротника. 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о престанку функције судије 

поротника Јелени Томић, судији поротнику Вишег суда у Крушевцу, која је поднела 

захтев за престанак функције судије поротника. 

     

5. Разно: 

        Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да ће се дана 

30.09.2015. године одржати разговори са кандидатима за председнике судова, за оне 

судове у којима још нису изабрани председници и то за Виши суд у Панчеву, Основни 

суд у Панчеву, Виши суд у Прокупљу, Основни суд у Прокупљу и Виши суд у Врању. 

Нажалост, ни један кандидат се није пријавио за избор председника у Прекршајном 

суду у Неготину. С тим увези, сматра да би било најбоље да се на наредној седници 

донесе одлука о предлогу кандидата за председнике ових судова Народној скупштини. 

 

      Седница је завршена у 10,05 часова. 

               Записник саставила:  

 

                 Смиља Спасојевић            

                       

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                        Драгомир Милојевић                            


