
 

 

 

                               
                     Република Србија 

          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

                  Број: 06-00-50/2015-01 

         Датум: 09. октобар 2015. године 

                         Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТПРВЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 09. октобра 2015. године 

 

           Седница је почела у 12,30 часова. 

 

           Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Бранка Банчевић, изборни чланови из реда 

судија, Никола Селаковић, министар правде и Петар Петровић, председник Одбора за 

правосуђе, државну управу и локалну самоуправу. 

 

         Седници нису присуствовали: Александар Стоиљковски и Соња Видановић, 

изборни чланови 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. Доношење одлуке о престанку дужности председника Изборне комисије 

Високог савета судства; 

2. Доношење одлуке о именовању новог председника Изборне комисије Високог 

савета судства; 

3. 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. Доношење одлуке о престанку дужности председника Изборне комисије 

Високог савета судства 

 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је судија 

Врховног касационог суда, Јанко Лазаревић, поднео захтев Високом савету судства, у 

ком наводи да жели да му престане дужност председника Изборне комисије Високог 

савета судства. 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да престаје дужност председника 

Изборне комисије Високог савета судства Јанку Лазаревићу, судији Врховног 

касационог суда, на лични захтев. 

 

 

2. Доношење одлуке о именовању новог председника Изборне комисије Високог 

савета судства 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да имајући у виду 

да је престала дужност председника Изборне комисије Високог савета судства Јанку 

Лазаревићу, судији Врховног касационог суда на лични захтев, потребно је да Високи 

савет судства донесе одлуку о именовању новог председника Изборне комисије 

Високог савета судства. 

 

Предлаже да то буде Бата Цветковић, судија Врховног касационог суда. 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се за председника Изборне 

комисије Високог савета судства бира Бата Цветковић, судија Врховног 

касационог суда.  

 

3. Разно. 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства информише чланове Савета 

да је наредна редовна седница Високог савета судства планирана за уторак 13.10.2015. 

године.  

 

      Седница је завршена у 12,45 часова. 

               Записник саставила:  

 

                 Смиља Спасојевић            

                       

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                        Драгомир Милојевић                            


