
 

                      
           Република Србија 

  ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

         Број: 06-00-60/2015-01 

 Датум: 24. децембар 2015. године 

                Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТОСМЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 24. децембра 2015. године 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

 

Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Мирољуб Томић, Бранка Банчевић, Александар Стоиљковски и Соња 

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

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

др Милан Шкулић, изборни члан из реда професора правног факултета. 

         Седници није присуствовала Мирјана Ивић,изборни члан из реда судија. 

           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. 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је 17. 

децембра 2015. године предложио и доставио свим члановима Савета Дневни ред за 

данашњу седницу, али да предлаже измену Дневног реда.  

Наиме, предлаже да се доношење одлуке о постојању разлога за разршење председника 

суда по предлогу министра правде број 021-05-130/2015-03 од 11.09.2015. године 

одложи за неку од наредних седница, јер је судија тражила одлагање, а разлози због 

којих тражи одлагање су оцењени као основани. 

 

С тим у вези, предлаже следећи 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са Двадесетседме редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 09. децембра 2015. године; 

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

Прекршајном суду у Пожаревцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 59/15 дана  02. јула 2015. године; 

3. Разно. 



Чланови Савета нису имали примедбе на предложени измењени Дневни ред, ни 

предлоге за допуну предложеног Дневног реда, те су '''''''''''''''''''''''''''''''' усвојили 

предложени Дневни ред. 

 

1. Усвајање Записника са Двадесетседмередовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 09. децембра 2015. године 

 

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

Двадесетседме редовне седнице Високог савета судства која је одржана 09. децембра 

2015. године. 

 

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

у Прекршајном суду у Пожаревцу, који је објављен у „Службеном гласнику 

РС“ број 59/15 дана  02. јула 2015. године 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је расписан 

оглас за избор судија у Прекршајном суду у Пожаревцу, који је у објављен 

„Службеном гласнику РС“ број 59/15 дана 02. јула 2015. године. Реч даје судији Соњи 

Видановић, која је председник Комисије. 

 

Судија Соња Видановић наводи да се на оглас за избор једног судије у 

Прекршајном суду у Пожаревцу  пријавило укупно 11 кандидата, 8 кандидата из реда 

судијских помоћника, 2 кандидата из реда адвоката и 1 кандидат из реда осталих лица. 

 

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 14.09.2015.године, 

01.10.2015. године и 08.12.2015. године. 

 

Комисија је након разматрања свих пријава, обављених разговора и 

прибављених мишљења, одлучила да предложи следећег канидата: 

 

- Владицу Милојевић, судијског помоћника Привредног суда у Крагујевцу. 

 

Владица Милојевић је рођен 8. јануара 1981. године у Јагодини. Основне студије je 

завршио на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 27. септембра 2006. године, 

са општим успехом 8,77. Након тога је обавио двогодишњу приправничку праксу као 

адвокатски приправник у Јагодини. Правосудни испит je положио 29. јуна 2009. 

године. Потом се уписао као адвокат у Именик Адвокатске коморе Крагујевац, коју 

делатност је обављао у периоду од 21. октобра 2009. године до 3. јануара 2011. године. 

Радни однос на неодређено време, на радном месту судијског помоћника у звању 

судијског сарадника, а касније и вишег судијског сарадника, је засновао 4. јануара 

2011. године у Привредном суду у Крагујевцу. Ради у парничном и извршном одељењу 

на изради пресуда, као и у Ипв већу суда. За остварене резултате рада у 2012., 2013. и 

2014. години, оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Учесник је више саветовања у 

организацији Врховног касационог суда, Привредног апелационог суда и Правосудне 

академије. Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Крагујевцу, 

испуњава све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о 

утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности 

за избор судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09), за избор 

судије Прекршајног суда у Пожаревцу.  



Судија Соња Видановић истиче да је Комисија такође издвојила и кандидата Данијелу 

Дачић из реда осталих лица, посебно имајући у виду њено место пребивалишта, али да 

се без обзира  на ту околност ради о јако добром кандидату. 

 

Међутим, Комисија је једногласно заузела став да Савету предложи кандидата 

Владицу Милојевић. Он је аплицирао за избор за све судове по свим расписаним 

огласима и оставио је одличан утисак на Комисију приликом обављања разговора.  

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства констатује да других 

предлога нема и ставља на гласање предлог Комисије. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да Народној скупштини 

за избор једног судије у Прекршајном суду у Пожаревцу, предложи: 

- Владицу Милојевић, судијског помоћника Привредног суда у 

Крагујевцу. 

 

3. Разно:  

 

1. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства информише чланове 

Савета о обраћању Кривичног одељења Апелационог суда у Београду дописом од 

08.12.2015. године Високом савету судства, ради предузимања мера у циљу заштите 

судија због извештавања медија о дисциплинским поступцима који се воде против 

судија. 

Међутим, посебно истиче да налази да нема места предузимању мера из 

надлежности Високог савета судства, јер се дешава да информације које се објављују у 

медијима нису дате од стране званичне службе за медије Високог савета судства, већ 

су новинари очигледно до њих дошли од самих учесника поступка.  Такође, истиче да 

се медијима од стране Високог савета судства пружају само информације којима се ни 

на који начин не могу повредити права судија. 

 

2. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства информише чланове 

Савета да се Високом савету судства дописом од 17.12.2015. године обратила 

председник Асоцијације жена судија у Србији, судија Ања Зрелец, која је на овај начин 

желела да информише ВСС да је дана 18.11.2015. године основано непрофитно 

струковно уружење „Асоцијација жена судија у Србији“. 

 

3. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства износи пред Савет 

обавештење заменика председника Прекршајног суда у Неготину од 17.12.2015. године 

да од 01.01.2016. године неће потписивати документе као заменик председника суда, 

уколико не буде изричито овлашћена посебном одлуком, јер не жели да сноси законске 

последице што залаже своје лично име где је нико није овластио.  

 

Никола Селаковић, министар правде, предлаже да се затражи аутентично 

тумачење одредаба Закона о уређењу судова од стране Законодсвког одбора Народне 

скупштине, које се односе на председнике судова, тачније на услове за њихов избор. 

Истиче да је у питању правна празнина, јер Закон није предвидео решење за ситуацију 

какава је настала у Прекршајном суду у Неготину. 

 



Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истиче да Савет 

подржава министра у намери за затражи аутентично тумачење одредаба Закона о 

уређењу судова од стране Законодсвког одбора Народне скупштине, али да истиче да 

постоји законско решење за наведени проблем, а то је да председник Прекршајног 

апелационог суда постави вршиоца функције у Прекршајном суду у Неготину. Више 

пута је тражено решење за овај проблем, али је тешко наћи кадровско решење за 

вршиоца функције у Прекршајном суду у Неготину. С тим у вези, поново ће обавити 

разговор са председником Прекршајног апелационог суда, у циљу проналажења 

решења овог проблема. 

 

4. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства информише чланове 

Савета о обавештењу председника Апелационог суда у Нишу од 11.12.2015. године да 

је одлуком Су V -34-17/15 од 10.12.2015. године судија Гордана Ђурић постављена за 

вршиоца функције председника Вишег суда у Прокупљу. 

 

5. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истиче да су дана 

21.12.2015. године спроведени избори за чланове Високог савета судства из реда судија 

и да није било никаквих приговора, нити примедби на регуларност избора. Истекли су 

рокови за изјављивање приговора, па су објављени резултати и коначни и нема 

накнадних измена. 

Постоје неке замерке које су упућене од Друштва судија, али истиче да је Високи савет 

судства цео изборни процес спровео у складу са законом. Изборној комисији су 

обезбеђени сви технички услови за несметано обављање њихових активности. 

Изборна комисија је доставила Високом савету судства коначне резултате 

избора, према броју гласова које су кандидати добили и кандидати са највећим бројем 

гласова се предлажу Народној скупштини. 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да на основу члана 35. став 1. и 2. 

Закона о Високом савету судства достави Народној скуштини предлог кандидата за 

изборне чланове Високог савета судства из реда судија, са највећим бројем гласова са 

сваке утврђене кандидационе листе.  

 

 

Седница је завршена у 10,00 часова. 

 

Записник саставила:  

 

Смиља Спасојевић 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                     Драгомир Милојевић 


