
Република Србија
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

Број: 06-00-6/2016-01
Датум: 08. март 2016. године

Б е о г р а д

ЗАПИСНИК СА ШЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

одржане 08. марта 2016. 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,
Соња Видановић, изборни чланови из реда судија, Никола Селаковић, министар правде
и др Милан Шкулић, изборни члан из реда професора правног факултета.

Седници није присуствовао Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе,
државну управу и локалну самоуправу.

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 предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Усвајање Записника са Пете редовне седнице Високог савета судства која је
одржана 19. фебруара 2016. године;

2. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду Високог савета судства за
2015. годину;

3. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду Дисциплинске комисије
Високог савета судства за 2015. годину;

4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду Дисциплинског тужиоца
Високог савета судства за 2015. годину;

5. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Основни суд у Обреновцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број
30/15 дана  27. марта 2015. године;

6. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Основни суд у Лазаревцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број
65/15 дана  24. јула 2015. године;



7. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Основни суд у Великој Плани, који је објављен у „Службеном гласнику РС“
број 65/15 дана  24. јула 2015. године;

8. Доношење одлуке по жалби судије на решење дисциплинске комисије Високог
савета судства број 116-04-00605/2015-05 од 23.10.2015. године;

9. Доношење одлуке по приговорима судије и заступника судије на одлуку Високог
савета судства о престанку судијске функције разрешењем број 119-00-424/2015-
01 од 13. јануара 2016. године;

10. Доношење одлуке по приговору судије и заступника судије на одлуку Високог
савета судства о престанку судијске функције разрешењем број 116-04-
00944/2015-01 од 22. јануара 2016. године;

11. Одлучивање о притужби Снежане Николић Гаротић, судије Вишег суда у
Београду, која је поднета дана 25.12.2015. године;

12. Одлучивање о притужби Весне Чогурић, судије Управног суда, која је поднета
дана 26.01.2016. године;

13. Доношење одлуке о праву судије на одвојен живот;
14. Усвајање Комуникационе стратегије Високог савета судства за период од 2016.

до 2018. године;
15. Доношење Етичког кодекса;
16. Разно.

Чланови Савета нису имали примедби, те су '''''''''''''''''''''''''''''' усвојили предложени
Дневни ред.

1. Усвајање Записника са Пете редовне седнице Високог савета судства која је
одржана 19. фебруара 2016. године

Чланови Савета нису имали примедбе на достављени Записник са Пете редовне
седнице Високог савета судства која је одржана 19. фебруара 2016. године, те су
'''''''''''''''''''''''''' усвојили:

- Записник са Пете редовне седнице Високог савета судства која је одржана 19.
фебруара 2016. године.

2. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду Високог савета судства за
2015. годину

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је свим
члановима Савета достављен Годишњи извештај о раду Високог савета судства за 2015.
годину, из кога се види шта је све Савет у протеклој години радио, као и колико је
урађено. Из навденог извештаја произилази да су донети бројни правилници, да су
поштовани у њиховом доношењу рокови прописани законима, одржан је велики број
седница, било је пуно избора за судије, а такође доста је предмета рађено у материји
дисциплинске одговорности, а и по питању разрешења судија и председника судова.

Судија Бранка Банчевић наводи да је урађена анализа броја притужби по сваком суду,
као и број основаних притужби у односу на број поднетих притужби по суду. Предлаже
да наведена анализа буде саставни део Извештаја.

Предлог судије Бранке Банчевић је једногласно усвојен од стране свих чланова
Савета.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је крајњи
закључак да је Савет добро радио у протеклој години.



Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' усвојио Годишњи
извештај о раду Високог савета судства за 2015. годину.

3. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду Дисциплинске комисије
Високог савета судства за 2015. годину

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је свим
члановима Савета достављен Годишњи извештај о раду Дисциплинске комисије
Високог савета судства за 2015. годину. Из достављеног Извештаја произилази да је
током 2015. године Дисциплинска комисија задужена са 23 нова предмета, а да је решила
укупно 33 предмета, и то 13 предмета из 2014. године и 20 предмета из 2015. године.
Закључак је да је уочен мањи прилив предмета по предлогу за вођење дисциплинског
поступка Дисциплинског тужиоца.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' усвојио Годишњи
извештај о раду Дисциплинске комисије Високог савета судства за 2015. годину.

4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду Дисциплинског тужиоца
Високог савета судства за 2015. годину

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је свим
члановима Савета достављен Годишњи извештај о раду Дисциплинског тужиоца
Високог савета судства за 2015. годину. Из достављеног Извештаја произилази да је
током 2015. године поднето 956 дисциплинских пријава, а покренуто је 18
дисциплинских поступака пред Дисциплинском комисијом Високог савета судства.
Закључак је да постоји теденција пораста подношења дисциплинских пријава, као и све
већи број основаних дисциплинских пријава по којима је потребно целовито поступати,
те Дисциплински тужилац предлаже повећање броја запослених у административном
делу.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' усвојио Годишњи
извештај о раду Дисциплинског тужиоца Високог савета судства за 2015. годину.

5. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Основни суд у Обреновцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 30/15
дана  27. марта 2015. године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је расписан
оглас за избор једног судије у Основном суду у Обреновцу. Реч даје судији Бранки
Банчевић, која је председник Комисије за избор судија у Основном суду у Обреновцу.

Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Основном суду у
Обреновцу пријавило укупно 78 кандидата, и то 2 кандидата из реда судија, 56 кандидата
из реда судијских помоћника, 4 кандидата из реда адвоката и 16 кандидата из реда
осталих лица.

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 18.01.2016. године, с тим
што је део кандидата био на разговорима у претходном периоду када су се изјаснили на
записнику и за Основни суд у Обреновцу.



Након разматрања свих пријава, обављених разговора и прибављених мишљења,
Комисија је одлучила да за избор једног судије у Основни суд у Обреновцу, предложи
следећег канидата:

1. Тоскић Тијана, судијски помоћник у Основном суду у Обреновцу.

Тоскић Тијана је рођена 7. марта 1984. године у Лозници. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 4. фебруара 2008. године,
са општим успехом 8,68. У Општинском суду у Обреновцу, у својству волонтера -
приправника, радила је у периоду од 21. марта до 1. септембра 2008. године, када је
засновала радни однос на радном месту судијског приправника. Правосудни испит је
положила 1. октобра 2010. године, након чега је, у периоду од 31. децембра 2010. године
до 1. јуна 2013. године, радила у Другом основном суду у Београду, Судска јединица у
Обреновцу, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. Звање
вишег судијског сарадника је добила 1. јуна 2013. године. Радила је на изради нацрта
одлука у извршној и парничној материји. Oд 31. децембра 2013. године распоређена је у
Основни суд у Обреновцу, где поред оставинске материје и реферата и одлука Ипв већа,
ради и реферате и одлуке Кв већа. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014.
години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Говори енглески језик и познаје рад на
рачунару. Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Обреновцу и седнице
свих судија Вишег суда у Београду, 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 Основног суда у Обреновцу.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства констатује да других
предлога нема и ставља на гласање предлог Комисије.

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Народној скупштини
за избор једног судије Основног суда у Обреновцу, предложи кандидат:

 Тоскић Тијана, судијски помоћник у Основном суду у Обреновцу.

6. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Основни суд у Лазаревцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 65/15
дана 24. јула 2015. године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је расписан оглас
за избор три судије у Основном суду у Лазаревцу. Реч даје судији Бранки Банчевић, која
је председник Комисије за избор судија у Основном суду у Лазаревцу.

Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Основном суду у
Лазаревцу пријавило укупно 49 кандидата, 1 кандидат из реда судија, 36 кандидата из
реда судијских помоћника, 1 кандидат из реда адвоката и 11 кандидата из реда осталих
лица.

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 03.09.2015, 07.09.2015,
10.09.2015,14.09.2015, 05.10.2015, 18.01.2015. и 21.01.2016 године.

Након разматрања свих пријава, обављених разговора и прибављених мишљења,
Комисија је одлучила да за избор три судије у Основни суд у Лазаревцу, предложи
следеће канидате:

1. Маринковић Снежана, судијски помоћник Апелационог суда у Београду.



Маринковић Снежана је рођена 29. децембра 1973. године у Београду. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 13. новембра 1998.
године, са општим успехом 7,55. Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у
Лазаревцу у периоду од 1999. године до 2001. године. Правосудни испит је положила
31. октобра 2001. године, након чега је  засновала радни однос  на неодређено време у
Општинском суду у Лазаревцу, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског
сарадника. Распоређена је у кривично одељење, где је до јула 2005. године радила
истраге под надзором истражног судије. Од јула 2005. године, поред одлука кривичног
ванрасправног већа, израђивала је и одлуке у два кривична већа и у једном од парничних
већа. Од 15. марта 2007. године до 31. децембра 2009. године радила је у Окружном суду
у Београду, у звању вишег судијског сарадника и распоређена је у другостепено
грађанско веће, где је израђивала и реферисала одлуке за све судије тог већа, а обављала
је и послове секретара већа. Од јануара 2010. године распоређена је у Виши суд у
Београду у другостепено грађанско одељење. Радни однос у Апелационом суду у
Београду засновала је 1. фебруара 2011. године. Распоређена је у другостепено грађанско
одељење XII Гж веће, где реферише и израђује одлуке за судије тог већа и обавља
послове секретара већа. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014. години,
оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија
Апелационог суда у Београду, 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 Основног суда у Лазаревцу. Комисија је
посебно имала у виду да је, приликом изјашњавања седнице свих судија Апелационог
суда у Београду, Маринковић Снежана прва на ранг листи по броју добијених гласова.

2. Чогурић Бојана, судијски помоћник Апелационог суда у Београду.
Чогурић Бојана je рођена 16. јула 1979. године у Београду. Основне студије завршила

је на Правном факултету Универзитета у Београду 19. јуна 2006. године, са општим
успехом 8,10. У својству приправника радила је у адвокатској канцеларији од септембра
2006. године, с тим да је од септембра 2008. године, била на пракси у Трећем
општинском суду у Београду, где је израђивала нацрте судских одлука у грађанској и
кривичној материји. Правосудни испит је положила 26. фебруара 2010. године и до
марта 2010. године радила је у адвокатској канцеларији као приправник са положеним
правосудним испитом. У марту 2010. године примљена је у радни однос на одређено
време у Први основни суд у Београду, а у октобру исте године, примљена је у радни
однос на неодређено време на радном месту судијског помоћника, у звању судијског
сарадника. Распоређена је у оставинско одељење, у веће у коме је самостално поступала,
руководила расправама и радила одлуке о наслеђивању. У јулу 2011. године, преузета је
од стране Апелационог суда у Београду, где је распоређена у грађанско одељење, у веће
у коме обавља послове секретара већа, припрема и самостално реферише предмете на
седницима већа и ради нацрте другостепених грађанских одлука. Од фебруара 2015.
године, обавља и послове секретара Грађанског одељења Апелационог суда у Београду.
За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито
се истиче”. Говори енглески језик и познаје рад на рачунару. Према мишљењу седнице
свих судија Апелационог суда у Београду, 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 Основног суда у Лазаревцу.
Комисија је посебно имала у виду да је, приликом изјашњавања седнице свих судија
Апелационог суда у Београду, Чогурић Бојана друга на ранг листи по броју добијених
гласова, а такође и препоруке судија Апелационог суда у Београду, са којима је радила,
који су истакли да је у питању кандидат која све поверене послове обавља савесно,
поуздано, правовремено и квалитетно и да у потпуности испуњава услове за избор на
судијску функцију.



3. Џоковић Душица, судијски помоћник Основног суда у Ваљеву.
Џоковић Душица је рођена 24. јуна 1977. године у Пожеги. Основне студије је

завршила на Правном факултету Универзитета у Београду 20. новембра 2002. године, са
општим успехом 7,00. Засновала је радни однос на радном месту судијског приправника
у Општинском суду у Пожеги 18. марта 2003. године, потом је радила у Општинском
суду Косјерићу у периоду од 30. априла до 30. новембра 2004. године, да би 1. децембра
2004. године засновала радни однос у Општинском суду у Ваљеву. Правосудни испит је
положила 30. новембра 2005. године. а 1. јануара 2006. године засновала је радни однос
у Општинском суду у Ваљеву на радном месту судијског помоћника, у звању судијског
сарадника, а касније и вишег судијског сарадника. У Општинском, сада Основном суду
у Ваљеву, израђивала је нацрте одлука везане за првостепени кривични, као и
оставински поступак, да би од 2010. године била распоређена у кривично одељење где
је радила на изради пресуда и Кв решења. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и
2014. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих
судија Основног суда у Ваљеву, 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 Основног суда у Лазаревцу.

Судија Бранка Банчевић истиче да је било још добрих кандидата који су
конкурисали за Основни суд у Лазаревцу и посебно напомиње кандидата Катарину
Бранковић, судијског помоћника у Основном суду у Ваљеву, али она има мање радног
искуства од горе предложена три кандидата и то је разлог због чега су предност добили
горе наведени кандидати.

Никола Селаковић, министар правде, наводи да је Основни суд у Лазаревцу
подручје београдске апелације, али је по удаљености Лазаревац близу Ваљеву, тако да
је то био разлог да се пријаве кандидати углавном са ова два подручја. Подржава предлог
Комисије, примећује да је опет примењен систем каријерног напредовања, јер су опет
предложени судијски помоћници који имају вишегодишње радно искуство у суду.
Истиче да има сазнања да су две кандидаткиње из Апeлационог суда у Београду изузетно
похваљене и истакнуте од стране судија Апелационог суда у Београду.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства констатује да других
предлога нема и ставља на гласање предлог Комисије.

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Народној
скупштини за избор судија Основног суда у Лазаревцу, предложе следећи
кандидати:

 Маринковић Снежана, судијски помоћник Апелационог суда у
Београду.

 Чогурић Бојана, судијски помоћник Апелационог суда у Београду
 Џоковић Душица, судијски помоћник Основног суда у Ваљеву.

7. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Основни суд у Великој Плани, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број
65/15 дана  24. јула 2015. године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је расписан



оглас за избор две судије у Основном суду у Великој Плани. Реч даје судији Бранки
Банчевић, која је председник Комисије за избор судија у Основном суду у Великој
Плани.

Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Основном суду у
Великој Плани пријавило укупно 57 кандидата, 2 кандидата из реда судија, 44  кандидата
из реда судијских помоћника, 1 кандидат из реда адвоката и 10 кандидата из реда
осталих лица.

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 19. јануара 2016. године,
с тим што је део кандидата био на разговорима у претходном периоду када су се
изјаснили на записнику и за Основни суд у Великој Плани.

Након разматрања свих пријава, обављених разговора и прибављених мишљења,
Комисија је одлучила да за избор две судије у Основни суд у Великој Плани издвоји три
кандидата, па да заједнички Савет да предлог за овај избор. То су кандидати:

- Јефтић Мануела, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву;
- Мачак Угљеша, судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани;
- Марковић Жељко, судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, предлаже да Савет
размотри и кандидата Немању Ковачевић, судијског помоћника у Апелационом суду у
Крагујевцу, имајући у виду његову биографију, а посебно високу просечну оцену на
студијама.

Након дискусије и упоредне анализе свих предложених кандидата, Комисија је
одлучила да за избор две судије у Основни суд у Великој Плани, предложи следеће
канидате:

1. Немања Ковачевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.
Ковачевић Немања је рођен 17 јануара 1982. године у Крагујевцу. Основне студије

je завршио на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 17. априла 2007. године,
са општим успехом 9,61. Приправничку праксу је обавио у Окружном суду у Крагујевцу.
Правосудни испит је положио 25. маја 2010. године, након чега је три месеца радио као
судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу. Када је изабран за сарадника у
настави на предмету Увод у грађанско и стварно право, 1. октобра 2010. године, засновао
је радни однос на две године на Правном факултету у Крагујевцу. Упоредо уз рад,
завршио је и две године докторских студија на грађанско - правној научној области, са
просечном оценом 9,20. У Апелационом суду у Крагујевцу засновао је радни однос 25.
марта 2014. године, на радном месту судијског помоћника, у звању вишег судијског
сарадника. Распоређен је у грађанско одељење. Говори енглески језик и познаје рад на
рачунару. Објавио је више радова и сентенце у Билтену Апелационог суда у Крагујевцу.
Према мишљењу седнице свих судија Апелационог 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
Основног суда у Великој Плани. Комисија је посебно имала у виду да је, приликом
изјашњавања седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, Ковачевић Немања
други на ранг листи по броју добијених гласова.

2. Мачак Угљеша, судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани.
Мачак Угљеша je рођен 6. новембра 1978. године у Вировитици. Основне студије

je завршио на Правном факултету Универзитета у Београду 20. септембра 2001. године,



са општим успехом 7,67. Након одслужења војног рока у трајању од девет месеци,
приправнички стаж је обавио у Општинском суду у Великој Плани у периоду од 2003.
године до 2005. године. Правосудни испит је положио 28. септембра 2005. године, након
чега је наставио да ради у истом суду на радном месту судијског помоћника, у звању
судијског сарадника, све до 31. децембра 2009. године, када је распоређен у Основни суд
у Смедреву, где је радио у вапарничном одељењу на оставинским предметима. Од 1.
јануара 2014. године ради у кривичном одељењу у Основном суду у Великој Плани, у
звању вишег судијског сарадника. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014.
години, оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија
Основног суда у Великој Плани, кандидат Мачак Угљеша 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 Основног суда у Великој
Плани.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства констатује да других
предлога нема и ставља на гласање предлог Комисије.

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Народној
скупштини за избор судија Основног суда у Великој Плани, предложе следећи
кандидати:

 Немања Ковачевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу,
 Мачак Угљеша, судијски помоћник у Основном суду у Великој Плани.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да ће у наставку
седнице одступити од редоследа предложених тачака Дневног реда, имајући у виду
чињеницу да су тачке Дневног реда под редним бројем 9. и 11. отворене за јавност, јер
су заинтересована лица изразила жељу да присуствују када се буде расправљало у
наведеним предметима.

9. Доношење одлуке по приговорима ''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''
'''''' '' '''''''''''''' и заступника судије адвоката ''''''''' '''''''''''''''''' на одлуку
Високог савета судства о престанку судијске функције разрешењем број 119-
00-424/2015-01 од 13. јануара 2016. године

На седницу Виског савета судства приступа заступник судије ''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''''

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је одлуком
Високог савета судства број 119-00-424/2015-01 од 13. јануара 2016. године утврђен
престанак судијске функције разрешењем судији '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' због извршеног
тешког дисциплинског прекршаја. На наведену одлуку приговор су изјавили '''''''''''''''
''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''' Истакле су захтев да присуствују седници
Високог савета судства када се буде одлучивало о наведеним приговорима. С тим у вези,
обавештене су о одржавању седнице и заступник судије је приступила на седницу. Реч
даје судији Бранки Банчевић, која је судија известилац у овом предмету.

Судија Бранка Банчевић наводи да је одлуком Високог савета судства број 119-00-
424/2015-01 од 13. јануара 2016. године утврђен престанак судијске функције
разрешењем ''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' због извршеног тешког дисциплинског
прекршаја, зато што је у периоду од 04.10.2013. године до 18.02.2014. године
поступајући као судија Апелационог суда у Београду, неоправдано одуговлачила
поступак, а што је имало за последицу наступање застарелости кривичног гоњења услед



чега је дошло до тешког нарушавања угледа и поверења јавности у судство, на тај начин
што је у кривичном предмету '''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''' који јој је
распоређен у рад 04.10.2013. године као судији известиоцу, члану осмог већа кривичног
одељења, иако је застарелост кривичног гоњења наступала 27.01.2014. године,
пропустила да поступа са нарочитом хитношћу да до застарелости кривичног гоњења не
дође, те да на омоту предмета назначи да се ради о „хитном предмету“, тако да је након
што јој је предмет дана 16.10.2013.године прослеђен у рад са мишљењем ''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''' '''''''''''''''''' исти није одмах заказала, да би 24.10.2013.године отишла на боловање
које је трајало од 24.10.2013.године до 19.12.2013.године, а да о томе да постоји хитност
решавања овог предмета није обавестила судску управу и председника суда да је реч о
предмету у коме прети застара кривичног гоњења да би председник суда могао
предузети мере које су у његовој надлежности, те да је након повратка са боловања
20.12.2013.године одмах заказала исти предмет ради његовог хитног решавања, већ је
јавне седнице заказала за 15.01.2014.године, 23.01.2014.године и 24.01.2014. године,
иако је била свесна да је дужна да у предмету хитно поступа.

На наведену одлуку приговор су изјавили '''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''', у законом предвиђеном року.

У поднетом приговору заступник судије наводи да сматра да имајући у виду да је
приговором нападнута одлука донета на основу решења број 116-04-603/2015-01 од
22.09.2015. године, сматра да одлука није правилна и законита. Високи савет судства је
поменутим решењем, насупрот изведеним доказима и без образложења, нашао да је
судија неоправдано одуговлачила поступак. Истиче да је погрешно наведено да је дана
04.10.2013. године примила предмет у рад, јер је исти примила дана 07.10.2013. године.
Наведени предмет је проследила '''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' ради давања
мишљења, а када је предмет враћен у суд дана 16.10.2013. године, упознала је са стањем
ствари све чланове и секретара већа, посебно указујући на чињеницу да прети наступање
апсолутне застарелости кривичног гоњења. Из изнетог се може уочити да судија није
одуговлачила поступак. Указује да председник већа није поступала колегијално за време
дуже спречености за рад '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' у току њеног боловања, као и у складу са
чланом 48. Судског пословника. Исто се оправдано могло очекивати и од управе и
председника суда, у складу са њиховим овлашћењима из члана 3. и 8. Судског
пословника. Истиче да су за време боловања судије сви њени предмети били доступни
свима из Већа. У прилог тврдњи да судија није одуговлачила поступак, говори и
чињеница да је одмах по повратку са боловања све предмете узела у рад, па тако и
спорни предмет и заказала га, сходно интерном распореду рада у Већу и уважавајући
наступајуће државне празнике. Истиче да до неодржавања заказаних јавних седница није
дошло због злоупотребе процесних овлашћења од стране браниоца окривљеног, на шта
судија није могла да утиче. Такође, у смислу члана 367. ЗКП-а, седницом руководи
председник већа и утврђује испуњеност услова за њено одржавање, а која је упркос ставу
првог члана већа и личног става судије, одлучила да се седница не одржи, као и о начину
позивања браниоца.

Све чињенице насупрот закључку Високог савета судства, јасно указују на то да судија
није поступала несавесно и да у њеном поступању није било одуговлачења поступка, те
да својим поступцима није дала повод изношењу неистина у „Блицу“, те демантовању
тих навода од стране суда, па самим тим и до нарушавања угледа и поверења јавности у
судство. Чињеница да је поводом наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења
објављен текст у „Блицу“, који садржи нетачне информације, у конкретном случају нема
оно значење које му за потребе разрешења придаје Високи савет судства. С тим у вези,
указује и да је одлука о разрешењу судије пренета и коментарисана од стране
многобројних медија и пре него што је саопштена или објављена од стране доносиоца, а
исто је било и током вођења дисциплинског поступка.



Приликом доношења предметног решења, Високи савет судства није узео у обзир ни
чињеницу да се предмет у првостепеном поступку налазио безмало шест година, нити је
с обзиром на низак степен тежине и сложености злоупотребе процесних овлашћења
браниоца пред другостепеним судом, покушао да открије разлоге за трајње
првостепеног поступка.

Високи савет судства није дао јасне и довољне разлоге како је судија у светлу онога
што је предузела несавесно вршила судијску функцију кроз неоправдано одуговлачење
поступка, као и на које околности је могла да утиче да не дође до застарелости
конкретног предмета.

Из свега наведеног, сматра да је решење Високог савета судства неправилно и
незаконито и да као такво није могло да буде основ за доношење одлуке о разрешењу
судије и предлаже да Високи савет судства својом одлуком усвоји приговор и поништи
Одлуку о престанку функције број 119-00-424/2015-01 од 13.01.2016. године.

Судија Бранака Банчевић прелази на реферисање приговора који је изјавила '''''''''''''''
'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''

У поднетом приговору судија ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' указује да је у образложењу
приговом нападнуте одлуке наведена садржина писаног изјашњења од 09.12.2015.
године, без потпунијег навођења усмено изнете речи на седници дана 12.01.2016. године,
као и речи њеног заступника са седнице од 09.12.2015. године. Такође, записник са
саднице не садржи минимум дискусије и сматра да су наводи судије који употпуњују
писмено изјашњење морали бити унети у записник и могли бити од утицаја на оцену
евентуалне одговорности судије. Такође, указује да у другостепеном дисциплинском
поступку жалбени наводи судије и њеног заступника, као и наводи из одговора на жалбу
судије, нису били цењени са пажњом са којом су били цењени наводи из жалбе
Дисциплинског тужиоца.

У погледу навода из приговором нападнуте одлуке да у поступку разрешења нису
изнете нове чињенице, нити докази који би довели у сумњу правни став изражен у
решењу број 116-04-603/2015-01 од 22.09.2015. године, указује да наведено решење у
поступку разрешења није могло бити побијано, јер је наведено решење коначно и као
такво може бити само предмет побијања и оцене посебног поступка. Из предметне
одлуке се не види који су то разлози утврђени, сем тешког дисциплинског прекршаја, на
шта се суштина одлуке и своди, при чему је Тежак дисциплински прекршај утврдио сам
Високи савет судства. Такође, приговара законској процедури у вези Одлуке о
покретању поступка за разрешење, јер иста не одговара наводима из Записника са
седнице од 30.10.2015. године, јер је наведена одлука донета у супротности са одредбама
члана 17. Закона о Високом савету судства.

Одлука о престанку судијске функције није правилна из следећих разлога: Решење
Високог савета судства број 116-04-603/2015-01 од 22.09.2015. године је неправилно и
незаконито, због непостојања дисциплинског прекршаја, јер се судији ставља на терет
неоправдано одуговлачење поступка и у вези са тим и тешко нарушавање угледа и
поверења јавности у судство. Наиме, „неоправдано одуговлачење“ мора у себи да
садржи макар минимум намере (иако је за постојање тешког дисциплинског прекршаја
потребно постојање „очигледне намере“), а чиме се ни Високи савет судства, ни други
дисциплински органи нису уопште бавили.

Високи савет судства је на штету судије повредио правила дисциплинског поступка,
када је као другостепени орган у жалбеном поступку ван расправе, утврдио другачије
чињенично стање од Дисциплинске комисије и извео закључак да је судија извршила
тежак (тежи) дисциплински прекршај од оног који је утврђен првостепеном одлуком.
Поступање Високог савета судства није било у складу са чланом 37. у вези са чланом 2.
Правилника о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и
председника судова, у вези са чланом 449. Законика о кривичном поступку, јер судији



није дата могућност да се изјасни у вези чињеница које понашање судије квалификују
као тежак дисциплински прекршај.

У образложењу приговором нападнуте одлуке нису дати јасни и аргуметовани
разлози о томе у чему се састоји тешко нарушавање угледа и поверења јавности у
судство, јер ни један правни пропис не дефинише овај правни појам.

Високи савет судства у жалбеном поступку  није у смислу члана 460. став 1. и 4. ЗКП-
а, ценио жалбене наводе судије и њеног заступника, већ је уопштеним формулацијама,
без подробне анализе и оцене, своју одлуку засновао на наводима из жалбе
Дисциплинског тужиоца, што је све у супротности са одредбама члана 16. став. 2 и члана
419. ЗКП-а, у вези са чланом 2. Правилника, сходно којима је био у обавези да са под
једнаком пажњом цени, како доказе који терете судију, тако и доказе који јој иду у
корист.

Посебно истиче да обавеза да судија на омоту списа назначи да се ради о „хитном
предмету“ није прописана ни једним законом нити неким другим правним актом, а
неспорно је да је са садржином предмета и чињеницом наступања застарелости био
упознат председник већа. Указује да је нелогичан и неприхватљив  став Високог савета
судства изражен у друготепеном решењу да постоји „обавеза судије да обавести управу
о стању у спису предмета без обзира на то што се налази на боловању“, јер је судија о
оправданој спречености за рад обавестила судску управу и доставила потврду о
привременој спречености за рад. У таквој ситуацији не може се од судије захтевати да
буде активан по питању радних обавеза, кад то објективно није у могућности да буде.
Истиче да ни судска управа, ни председник суда, ни председник већа, ни писарница
сходно својим овлашћењима из Судског пословника нису предузели било шта да се за
време боловања судије задужи особа која би прегледала предмете судије којима је била
задужена. Да се судија известилац у конкретном случају активно понашала и да није
одуговлачила поступак, указује и чињеница да је по повратку на посао одмах приступила
заказивању седница у затеченим предметима. Имајући у виду чињенично стање у
спорном предмету, као и чињеницу да у смислу члана 367. ЗКП председник већа
руководи седницом, као и да на уручење позива браниоцу судија није могла да утиче, у
поступању судије није било пропуста у смислу одуговлачења поступка. У периоду
присутности на послу до 23.10.2013. године и од 20.12.2013. године, судија је преузела
све што се могло предузети у оквиру законских могућности, док у периоду спречености
за рад није била у могућности да предузима било какве радње у вези са било којим
предметом. Приговором се указује на време колико се предмет пре наступања
застарелости налазио у '''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''', а колико у првостепеном суду,
те сматра да није било неоправданог одуговлачења поступка од стране судије
известиоца, па нема ни елемената дисциплинског прекршаја, нити места доношењу
Одлуке о покретању поступка за разрешење и одлуке о разрешењу судије.

Поред изнетог, Одлука о престанку судијске функције је супротна судској пракси,
посебно када се има у виду да застарелост конкретног случаја није произвела никакве
штетне последице нити по странке у поступку, нити по саму државу Србију.

Сматра да је против ње вођена медијска хајка и да је то било од утицаја на доношење
одлуке Високог савета судства и да је поступак разрешења судије затворен за јавност, те
да су на овај начин повређена правила поступка. Указује да је чланом 29. Правилника о
раду Високог савета судства прописано да записници са седнице нису по правилу
доступни јавности.

На основу свега изнетог, предлаже да се усвоји приговор судије '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' и
преиначи одлука Високог савета судства о разрешењу број 116-04-00-424/2015-01 од
13.01.2016. године, тако што се одбија предлог за разрешење Високог савета судства
број 116-04-00-424/2015-01 од 30.10.2015. године.



Након реферисања предмета од стране судије Бранке Банчевић, заступник судије
''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''' напуста седницу, јер је дискусија и
одлучивање о предмету затворено за јавност.

Након дискусије, Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства закључује
да у поднетим приговорима нису изнети нови аргуметнти, нити докази и нове чињенице
који би могли утицати на приговорима нападнуту одлуку.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''' '''''''''''''' донео одлуку да се
приговори '''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''' '' '''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''
''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''' одбију као неосновани и потврди Одлука
Високог савета судства број: 119-00-424/2015-01 од 13.01.2016. године.

'''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''' ''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''

''' ''''''''''''' ''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''

11. Одлучивање о притужби Снежане Николић Гаротић, судије Вишег суда у
Београду, која је поднета дана 25.12.2015. године

На седницу Високог савета судства приступа Снежана Николић Гаротић,
судија Вишег суда у Београду.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да на основу
овлашћења из члана 29. Закона о судијама, Снежана Николић Гаротић, судија Вишег
суда у Београду је поднела притужбу због повреде права учињене решењем
Апелационог суда у Београду Су.бр.I -2 255/15 од 11.12.2015. године, којим је одлучено
о  приговору судије на Годишњи распоред послова.

У поднетој притужби навела је да жели да присуствује седници на којој се буде
одлучивало о поднетој притужби. С тим у вези, обавештена је о одржавању седнице и
приступила је на данашњу седницу. Реч даје судији Бранки Банчевић, која је задужена
за поступање по притужбама.

Судија Бранка Банчевић наводи да је Снежана Николић Гаротић, судија Вишег суда у
Београду поднела притужбу због повреде права учињене решењем Апелационог суда у
Београду Су.бр.I-2 255/15 од 11.12.2015. године, којим је одлучено о приговору судије
на годишњи распоред послова Вишег суда у Београду I-Су.бр.2/15-242 од 30.11.2015.
године.

Подносилац притужбе је навела да је решењем председника Вишег суда у Београду
Су.бр.38/10-6-1 од 29.01.2010. године распоређена у Одељење за ратне злочине Вишег
суда у Београду на време од 6 година, уз своју изричиту писмену сагласност, а да је затим
2012. године распоређена и у Посебно одељење Вишег суда у Београду, такође уз личну
сагласност. Годишњим распоредом послова у Вишем суду у Београду I Су.бр.2/14-315
од 27.11.2014. године премештена је у првостепено кривично одељење. Незадовољна,
изјавила је приговор председнику Апелационог суда у Београду. Председник
Апелационог суда у Београду је одбио приговор. Притужба Високом савету  судства
против решења председника Апелационог суда у Београду је одбачена решењем.
Годишњим распоредом послова у Вишем суду у Београду I Су.бр.2/15-242/15 од
30.11.2015. године судија је, поново распоређена у  првостепено кривично одељење



Вишег суда у Београду, а приговор против ове одлуке председник Апелационог суда у
Београду је одбио решењем из следећих разлога: председник суда је у потпуности
самосталан у утврђивању годишњег распореда; писмена сагласност судије за распоред
у Одељење за ратне злочине на период до 6 година из члана 10/4 Закона о организацији
надлежности државних органа у сузбијању ратних злочина је сагласност којом судија
пристаје да тај период може трајати и краће од 6 година; није дошло до промене области
у којој поступа; поступак доношења годишњег распореда био је у складу са Законом о
уређењу судова и Судским пословником. Судија је истакла, да није спорно да је
председник суда „потпуно самосталан у утврђивању годишњег распореда“, као и да је
поштована процедура када је предходно прибављано мишљење, а распоред јавно
саопштен. Али, по мишљењу подносиоца притужбе, ни један од аргумената из наведеног
решења не стоји. Закон „тврдо“ утврђује мандат судије за ратне злочине на време од 6
година. Самим тим отпада могућност да председник ово време скраћује произвољно.
Решење из 2010. године којим је судија Гаротић распоређена у Одељење за ратне
злочине је временски детерминисано на 6 година, на основу члана 10/4 Закона о
организацији надлежности државних органа у сузбијању ратних злочина. Супротан
резон давао би председнику суда право да сваке године, или чак и чешће, годишњим
распоредом мења „природног судију“. Доношењем решења о распоређивању, као и
решења којим је приговор председник Апелационог суда одбио, поново се крши закон,
повређује право судије и одржава незаконито стање. Надаље, судија Снежана Николић
Гаротић је истакла да се Народна скупштина изјаснила да је Законом установљен мандат
гаранција независности, и да се не може мењати или скраћивати, јер је дана 21.01.2015.
године донет Закон о допунама Закона о организацији и надлежности државних органа
у поступку за ратне злочине, у делу који се односи на тужилаштво, те сматра да изнети
разлози важе и за судије које поступају у предметима ратних злочина и организованог
криминала, јер се ради о сложеним предметима, као и да треба обезбедити континутет
рада. Даље је навела, да је на значај мандата судија у овим одељењима указано и у
Извештају Европске комисије и Извештају ОЕБС-а. Донетим решењима је повређен
читав низ права, као што су: независтност судије, непреместивост судије, међусобна
независност судија, расподела предмета случајем, неизмењивост годишњих послова.
Подносилац притужбе предлаже да се усвоји њена притужба због повреде права из члана
29. Закона о судијама у вези члана 10. став 4. Закона о организацији надлежности
државних органа у сузбијању ратних злочина и Закона о организацији и надлежности
државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других тешких
дела. Такође, судија је предложила да Високи савет судства укине решење председника
Апелационог суда у Београду Су.бр.I-2 255/15 од 11.12.2015. године, и преиначи одлуку
председника Вишег суда у Београду о годишњем распореду у односу на подносиоца
притужбе и донесе решење којим ће распоредити судију Снежану Николић Гаротић на
место судије Одељења за ратне злочине и Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, до истека законом одређеног мандата.

У смислу члана 29. став 2. Закона о судијама, тражено је изјашњење од председника
Апелационог суда у Београду, у вези навода из притужбе подносиоца Снежане Николић
Гаротић.

Председник Апелационог суда у Београду је у свом изјашњењу навео да је судија
Снежана Николић Гаротић изјавила приговор на Годишњи распоред послова у Вишем
суду у Београду, I Су.бр. 2/15-242 од 30.11.2015. године, у делу који се односи на
распоређивање судија у Одељење за ратне злочине и Посебно одељење за организовани
криминал. Ценећи наведени приговор, председник Апелационог суда у Београду је
нашао да је исти неоснован. Истиче да је приликом одлучивања о поднетом приговору
ценио чињеницу да је решењем в.ф. председника Вишег суда у Београду V Су број 38/10-
6-1 од 29.01.2010. године судија Снежана Николић Гаротић упућена у Одељење за ратне
злочине на период до шест година и да је на наведено упућивање дала сагласност, па је
нашао да се наведена судија сагласила са тиме да њено упућивање може бити и краће од



шест година, те да у сваком случају, период од шест година, истиче у јануару 2016.
године. Наводи судије Снежане Николић Гаротић, која истиче да су јој као судији
повређена права, да је повређено начело непремостивости судије, те позивање на
Извештај Европске комисије и Извештај ОЕБС-а у погледу мандата судија у посебним
одељенима, нису основани, јер у конкретном случају није учињена повреда права судије,
већ се ради о утврђивању годишњег рапореда од стране председника суда, у складу са
чланом 52 Закон о уређењу судова, на начин да се обезбеди правилан и благовремени
рад суда, при чему судији није промењена правна област у којој поступа.

Наводи из притужбе да су организовани криминал и ратни злочини посебне праве
области нису основани, јер се на наведене области примењују прописи из области
кривичног права, тако да судији није промењена правна област у којој поступа. Како је
подносилац притужбе користила заштиту која јој је дата на основу члана 26. Закона о
судијама, имајући у виду да је поднела приговор на Годишњи распоред послова за 2016.
годину и да је о приговору одлучено, сматра да у овом случају не постоји повреда права
за које овим поступком није предвиђен посебан поступак заштите из члана 29. Закона о
судијама. Имајући у виду да је подносилац притужбе већ користила заштиту свог права,
изјављивањем приговора на Годишњи распоред послова, предлаже да Високи савет
судства притужбу одбаци, а уколико Високи савет судства нађе да је притужба
дозвољена, имајући у виду све напред наведено предлаже да притужбу одбије као
неосновану.

Након реферисања предмета од стране судије Бранке Банчевић, Снежана Николић
Гаротић, судија Вишег суда у Београду напуста седницу, јер је дискусија и одлучивање
о предмету затворено за јавност.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' донео одлуку да се
одбацује притужба поднета дана 25.12.2015. године подносиоца Снежане Николић
Гаротић, судије Вишег суда у Београду.

Никола Селаковић, министар правде, напушта седницу Високог савета судства
у 11,40 часова, због раније заказаних обавеза.

12. Одлучивање о притужби Весне Чогурић, судије Управног суда, која је поднета
дана 26.01.2016. године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је на основу
овлашћења из члана 29. Закона о судијама, Весна Чогурић, судија Управног суда
поднела притужбу због повреде права, јер сматра да је доведена у неравноправнији
положај у односу на остале колеге у Управном суду, као и да јој није омогућен рад под
истим условима као осталим у Управном суду. Имајући у виду да је као председник
Врховног касационог суда одлучивао по приговору судије Весне Чогурић, који је
изјавила на решење Председника суда у вези Годишњег распореда послова за 2016.
годину, сматра да треба да буде изузет из одлучивања о овај тачки Дневног реда, имајући
у виду садржину поднете притужбе.

Високи савет судства је једногласно донео одлуку да се Драгомир Милојевић,
председник Високог савета судства, изузима из одлучивања о притужби Весне Чогурић,
судије Управног суда, која је поднета дана 26.01.2016. године.



Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, напушта седницу, а
преседавање седницом наставља Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета
судства.

Судија Мирољуб Томић реч даје судији Бранки Банчевић, која је задужена за
поступање по притужбама.

Судија Бранка Банчевић наводи да је судија Управног суда Весна Чогурић на основу
члана 29. Закона о судијама („Сл. Гласник РС“ број 116/08...40/15), поднела Високом
савету судства дана 26.01.2016. године притужбу број 071-00-00105/2016-01, наводећи
да јој је повређено право загарантовано одредбом члана 60. ст. 3 Устава Републике
Србије, којим је одређено да су свима под једнаким условима доступна сва радна места.
Истакла је да не подноси притужбу на Годишњи распоред рада Управног суда за 2016.
годину, с обзиром на то да јој је приговор на исти одбијен Решењем Врховног
касационог суда I Су -2  46/15-3 од 05.01.2016. године.

Наиме, конкретна повреда наведеног права огледа се у томе да је по ступању на
судијску функцију дана 11.12.2014. године годишњим распоредом рада Управног суда
за 2015. годину распоређена на рад у Одељење у Крагујевцу, те да се одступило од речи
председника суда Јелене Ивановић са 3. свечане седнице свих судија Управног суда Су
I – 7 15/13 од 15.11.2013. године, да ће распоред рада судија које су распоређене у
одељења трајати годину дана, као и то да ће се након годину дана вратити у седиште, а
с обзиром на то да  већ другу годину за редом ради у Одељењу у Крагујевцу. Такође,
истакла је да колеге које су Годишњим распоредом биле упућиване на рад по
одељењима, а имале су пребивалиште на територији Београда, нису задржаване у истим
дуже од 1 године, те да тренутно у Управном суду само она своју функцију обавља на
начин што: у истом дану путује у Крагујевац и назад; учествује као члан већа и
известилац у јавним расправама; учествује као члан већа и известилац у нејавним
расправама; консултације председником већа; рад са 4 различита саветника, као и то да
само она у Управном суду има прилику да разговара са председником већа једном
недељно, као и са саветницима. На даље, судија Весна Чогурић навела је и то да још
неколико судија Управног суда, који су у истом статусу као и она, у смислу да су први
пут изабрани на судијску функцију на 3 године, не само да нису били распоређени
годишњим распоредом на рад у неко од три Одељења овог суда, већ нису чак били ни
упућивани на допуну већа током године. Са напред наведених разлога, судија Весна
Чогурић тврди да јој је повређено право загарантовано одредбом члана 60. ст. 3 Устава
Републике Србије, с обзиром на то да јој није омогућено да под једнаким условима
обавља судијску функцију као остале колеге у Управном суду, те да ће рад под отежаним
условима имати утицаја на укупне резултате рада, а који у претходном периоду нису
били задовољавајући, јер је судијску функцију обављала под отежаним и
неравноправним условима у односу на остале колеге из суда.

У изјашњењу председника Управног суда, судије Јелене Ивановић од 12.02.2016.
године на притужбу судије Управног суда Весне Чогурић, наведено је да је притужба
недозвољена, те је предложено да се наведена притужба одбаци као недозвољена, с
обзиром на то да је одредбом чл. 29 Закона о судијама прописано да судија може
Високом савету судства да изјави притужбу ако му је повређено право за које овим
Законом није предвиђен посебан поступак заштите, а да се судија Чогурић притужује на
Годишњи распоред послова, у вези чега је предвиђена заштита чланом 26. наведеног
Закона. С друге стране, у прилог неоснованости наведене притужбе, истакнуте су
следеће чињенице да је предлог Годишњег распореда послова Управног суда за 2016.
годину, достављен свим судијама Управног суда путем е-маила и да је истакнут на
огласној табли суда дана 02.12.2015. године, те да су на наведени предлог судије могле
да доставе своја мишљења судској управи до уторка 08.12.2015. године до 12,00 часова,
као и то да је Годишњи распоред послова Управног суда за 2016. годину утврђен и



саопштен на седници свих судија дана 21.12.2015. године. Како већина судија Управног
суда има пребивалиште на територији града Београда, а да Управни суд поред седишта
у Београду има Одељења у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, на чијој територији
пребивалиште има недовољан број судија, то је ради обезбеђења редовног предузимања
судских радњи у Одељењима изван седишта суда нужно да се један број судија
Годишњим распоредом послова распореди у Одељења суда.

Судијама које  које су распоређене Годишњим распоредом послова у одељење суда
које се налази изван места њиховог пребивалишта и у којем судија нема решено
стамбено питање, решењем Високог савета судства утврђује се право на накнаду за
одвојени живот, док се решењем председника суда утврђује право на накнаду трошкова
смештаја и трошкова превоза ради посете породици, те да је у 2015. години  шесторо
судија Управног суда имало обезбеђен смештај ван места пребивалишта и да им је на тај
начин организован рад, а да се од овакве организације одступало само у случају да судија
који је распоређен у одељење изван седишта суда, у којем нема пребивалиште, не жели
да му се обезбеди смештај у том одељењу, те да их је у 2015. години било петоро, због
чега су превожене у одељења суда ради одржавања усмених јавних расправа и нејавних
седница већа, као и то да је један од петоро поменутих судија у 2015. години била и
судија Весна Чогурић.

Даље, наведено је и то да од оснивања Управног суда 2010. године, постоји проблем
попуне Одељења у Крагујевцу, с обзиром на то да је само двоје судија са територије тог
одељења обављало судијску функцију у згради суда у Крагујевцу, због чега је било
неопходно да се неко од судија из Седишта суда годишњим распоредом распореди у
Одељење у Крагујевцу.

У изјашњењу председника Управног суда, наведно је и то да је и сама, као судија
Управног суда, била распоређена три године (2010, 2011. и 2012.) у Одељење у
Крагујевцу, иако јој је пребивалиште од фебруара 2010. године у Београду, као и то да
је са њом у периоду 2010. и 2011. године био распоређен и судија Братислав Чукић, који
је такође путовао из Београда и имао судијског помоћника у Крагујевцу. Затим, да је у
току 2013. године у ово Одељење била распоређена судија Јасмина Вукашиновић, док је
у 2014. години у Одељење у Крагујевцу распоређено трочлано веће из Седишта суда,
при чему је друго веће овог Одељења током 2014. године попуњавано судијама из
Седишта суда, а четворо судија из Одељења у Нишу поступало је по делу предмета
Одељења у Крагујевцу из 2011. и 2012. године, одржавајући јавне расправе у Крагујевцу
и нејавне седнице у Нишу. На даље, навела је да је због недовољног броја судија у
Одељењу Управног суда у Крагујевцу, који проблем датира још од 2010. године,
Годишњим распоредом послова овог суда  за 2014. годину предвидела да једно цело веће
из седишта суда буде распоређено у ово Одељење до расписивања конкурса и избора
троје судија Управног суда са територије Одељења у Крагујевцу, што је истакла више
пута, између осталог и у свом обраћању на Трећој свечаној седници свих судија од
15.11.2013. године, а на чији се део, извучен из контекста, позива судија Весна Чогурић.
Такође, наведено је да је било неопходно по конкурсу за судије Управног суда у 2014.
години изабрати судије са територије Одељења у Крагујевцу, које би свој функцију
обављале у Крагујевцу, чиме би се омогућио несметан рад овог Одељења. О очекивању
оваквог избора који би поштедео путовања судије из Седишта суда и других одељења,
смањио трошкове и омогућио ефикаснији рад суда, била је обавештена Седница свих
судија, којој су присуствовали и судијски помоћници Управног суда и то на Трећој
свечаној седници свих судија дана 15.11.2013. године и Тридесетдеветој седници свих
судија 04.12.2013. године, што је било познато и свим кандидатима који су се непосредно
или посредно, преко других лица код председника суда интересовали о потребама суда
везаним за избор кандидата.

Даље, у наведеном изјашњењу истакнуто је и то да је судија Весна Чогурић, након
избора дошла код председника и захвалила се за доделу канцеларије у Седишту и
омогућавању да судијску функцију обавља путујући из Седишта у Крагујевац, а не у



згради Одељења у Крагујевцу, те да је усмено изјавила да јој у првој години рада није
потребна помоћ судијског помоћника и да ће своје одлуке да израђује сама, с обзиром
на то да је била саветник Управног суда, као и то да је пракса у Управном суду да судије
које буду изабране у Управни суд првих шест месеци од избора раде саме своје одлуке,
да би што пре ушле у материју, а да им након тог периода у раду помажу судијски
помоћници. Поднеском од 15.07.2015. године, судија Чогурић тражила је да јој се од
септембра 2015. године ипак обезбеди помоћ судијског помоћника, што је и учињено
Одлуком Су I – 2 154/15 од 17.09.2015. године. На даље, наведено је да је након обраћања
судије Чогурић од 15.07.2015. године, којим је тражила да јој се омогући једном месечно
додатни одлазак у Крагујевац, ради потписивања и прегледа одлука од стране
председника већа судије Љиљане Петровић, обавила и усмени разговор са судијом
Весном Чогурић, те да је том приликом договорено да ће се убудуће на захтев судије
Чогурић, када она процени да је то потребно, организовати превоз судије у Одељење у
Крагујевцу и понедељком, али да је од јула 2015. године до данас судија Чогурић само
једном тражила да користи додатни одлазак у Одељење. Такође, наведно је и то да је у
2016. години поред судије Весне Чогурић на исти начин организован и рад троје судија
које су распоређене у Одељење суда у Новом Саду. Судија Чогурић ради под истим
условима под којима су све судије (се, ако није распоређено цело веће из Седишта у
Одељење) радиле као чланови 1. или 2. већа Одељења у Крагујевцу од 2010. године и
под којима би радио било који судија из Седишта суда да је распоређен уместо судије
Чогурић у Одељење суда у Крагујевцу. Такође је истакла да у периоду од 2010. године
до сада нико од судија распоређених у Одељење у Крагујевцу није имао
незадовољавајуће резултате рада.

У погледу навода приговора који се односе на резултате рада судије Чогурић у 2015.
години, председник Управног суда наводи да сматра да су били без утицаја на оцену
правилности Годишњег распореда послова Управног суда за 2016. годину, с обзиром на
то да је судија Чогурић као у 2015. години, као члан већа учествовала на 35 нејавних
седница већа од укупно одржаних 59 нејавних седница I-1 већа у Крагујевцу, као и то да
је на нејавне седнице већа од 15. јануара до 28. децембра 2015. године изнела укупно 209
предмета, тако да је просечно по седници износила 6 предмета, док је у периоду од
јануара 2015. године до јануара 2016. године судија Чогурић решила укупно 204
предмета и то: у јануару 2015. године 3 предмета за 19 радних дана; у фебруару 2015.
године 22 предмета за 13 радних дана; у марту 2015. године 14 предмета за 22 радна
дана; у априлу 2015. године 15 предмета за 18 радних дана; у мају 2015. године 12
предмета за 15 радних дана; у јуну 2015. године 9 предмета за 17 радних дана у јулу и
августу 2015. године 52 предмета за 23 радна дана; у септембру 2015. године 15 предмета
за 10 радних дана; у октобру 2015. године 29 предмета за 8 радних дана; у новембру 0
предмета за 11 радних дана; у децембру 2015. године 25 предмета за 23 радна дана; у
јануару 2016. године 8 предмета за 18 радних дана.

Такође, наведено је да с обзиром на резултате рада судија који су били распоређени
из седишта у Одељење суда у Крагујевцу, услови под којима је судија Чогурић обављала
своју функцију нису од утицаја на њене резултате рада, те да на основу свега наведеног
сматра да судија Чогурић није у неравноправном положају у односу на остале судије,
имајући у виду да јој је омогућен рад под истим условима за сваког судију који је био и
који би био појединачно распоређен из седишта суда у Одељење суда у Крагујевцу, те
да сматра да је притужба Весне Чогурић у целости неоснована.

Након реферисања предмета од стране судије Бранке Банчевић, прешло се на
дискусију о предмету.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се
одбацује притужба поднета дана 26.01.2016. године подносиоца Весне Чогурић,
судије Управног суда.



Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, враћа се на седницу на
наставља преседавање седницом.

8. Доношење одлуке по жалби ''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' '''''''' '' ''''''''''''''''
на решење дисциплинске комисије Високог савета судства број 116-04-
00605/2015-05 од 23.10.2015. године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства реч даје судији Мирјани
Ивић, која је судија известилац у овом предмету.

Судија Мирјана Ивић наводи да је по предлогу за вођење дисциплинског поступка
Дисциплинског тужиоца Високог савета судства број: 116-04-00411/2015-03 од
06.08.2015. године покренут дисциплински поступак против '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''''' због дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење
поступка из члана 90. став 1. алинеја 7. Закона о судијама.

Решењем дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-00605/2015-
05 од 23.10.2015. године усвојен је предлог за вођење дисциплинског поступка
Дисциплинског тужиоца Високог савета судства против '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''''' због дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење
поступка из члана 90. став 1. алинеја 7. Закона о судијама и изречена му је дисциплинска
санкција ЈАВНА ОПОМЕНА.

На решење дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-00605/2015-
05 од 23.10.2015. године жалбу је изјавио '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''
''''''''''''''''''''''''''

Истиче да ће реферисање у овом предмету бити кратко, јер су сви чланови Савета
добили уз материјал Предлог за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског
тужиоца Високог савета судства број: 116-04-00411/2015-03 од 06.08.2015. године,
Решење дисциплинске комисије Високог савета судства број: судства број: 116-04-
00605/2015-05 од 23.10.2015. године и  жалбу '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''
''' '''''''''''''''''''''''''''

Наводи да је решењем Дисциплинске комисије број: 116-04-00411/2015-03 од
06.08.2015. године '''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' оглашен одговорним због тога што је
поступајући као судија ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' у
предмету ''''' ''''''' '''''''''''''''''', неоправдано одуговлачио поступак на тај начин што у предмету
није поступао од дана 24.12.2014. године, када су Основном суду у Крушевцу, Судска
јединица Варварин враћени списи П бр. 4816/10, од стране Вишег суда у Пожаревцу, без
одлуке о изјављеној жалби, са решењем Гж 11988/14 од 01.12.2014. године, којим је
наложено отклањање процесних недостатака, па до дана 02.06.2015. године када је
сачинио записник о главној расправи, и поред ургенција ''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' за
враћањe списа ради одлучивања о изјављеној жалби, достављених ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''
'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' дана 22.01.2015. године, 06.03.2015. године,
18.05.2015. године и наредбе председника суда за хитно поступање од 12.03.2015. године,
чиме је извршио дисциплински прекршај неоправдано  одуговлачење поступка из члана
90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама.

Дисциплинска комисија прихватила је све изведене доказе који су предложени од
стране Дисциплинског тужиоца  и судије против кога се води дисциплински поступак,
будући да су издати од стране надлежног органа, па је од чињеница које су од значаја за
доношење одлуке о дицисплинској одговорности судије против кога се води
дисциплински поступак несумњиво утврдила да је судија први пут задужен предметом
'''''''''''''''''''''''''''''''''' дана 21.01.2011.године, да је дана 21.03.2011.године донео пресуду на
основу признања, да је одлука о трошковима поступка из става другог изреке поменуте



пресуде оспорена жалбом обе парничне странке и први пут укинута решењем ''''''''''''''''
''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' дана 06.12.2011.године и списи враћени првостепеном
суду на поновно одлучивање, да је решење о трошковима поступка у поновном поступку
донето од стране судије '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' дана 07.04.2014.године, на које је тужена и
њен пуномоћник изјавила жалбу дана 03.06.2014.године, да су списи предмета без
достављене жалбе на одговор супротној страни, достављени '''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''
дана 03.07.2014.године, а затим делегирани '''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''' дана
25.08.2014.године, који суд је списе предмета вратио ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' дана 24.10.2014.године на даљи поступак, да је судија
'''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' без поступња списе вратио '''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''''' дана
29.10.2014.године, те да је тај суд дана 01.12.2014.године донео решење којим је поново
вратио списе предмета ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ради
отклањања процесних недостатака, да су списи запримљени дана 24.12.2014.године, да
је председник ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' издао две наредбе поступајућем судији
''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' да хитно поступи по налогу ''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''''', имајући у виду
да је тај суд више пута ургирао за враћање предмета, те да је судија поступио тек
02.06.2015.године састављајући записник о главној расправи, а да је списе вратио '''''''''''''''''
''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''' након 19.06.2015. године.

У поднетој жалби, судија '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' побија решење Дисциплинске комисије и
наводи да је према наводима тог решења до одуговлачења поступка дошло у назначеном
периоду, када је ''''''''''''' ''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''' донео решење о исправљању процесних
недостатака. Према ставу тог суда требало је да се жалба пуномоћника адвоката која је
изјављена на решење о трошковима поступка достави супротном пуномоћнику на
одговор. На такав начин није поступио, из разлога што је предмет вратио ''''''''''''''''''' '''''''''' ''''
'''''''''''''''''''''''''' и назначио да се према одредби члана 388. Закона о парничном поступку у
поступку по жалби против решења примењују сходно одредбе које важе за жалбу против
пресуде осим одредаба о одговору на жалбу. На тај начин, указао је Вишем суду да
процесних сметњи нема и да предмет може одмах да решава у меритуму. Након тога,
предмет му је поново враћен, а жалба није решена, новим решењем нађене су нове
процесне сметње које треба да отклони, за шта сматра да су постојале и у време
доношења првог решења. Из изнетих разлога, сматра да до одуговлачења поступка не би
дошло да је '''''''''''''' '''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''' у моменту када му је спис достављен жалбу решио
у меритуму. Сматра да је добио налог од '''''''''''''''' ''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''' да отклони процесни
недостатак кога нема, што је супротно тада важећој одредби члана 388. Закона о
парничном поступку. Чињенице нису утврђиване у том правцу и зато су неправилне и
непотпуно утврћене решењем Дисциплинске комисије.

Након реферисања предмета, судија Мирјана Ивић предлаже да се жалба судије
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' усвоји, јер су наводи жалбе у потпуности основани, те имајући у виду
све утврђене чињенице, у конкретном случају се не ради о неоправданом одуговлачењу
поступка од стране судије.

Након излагања судије известиоца прешло се на општу дискусију о предмету.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''''' донео

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ жалба ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' и
ПРЕИНАЧАВА СЕ решење Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-
04-00605/2015-05 од 23.10.2015. године, тако што се ОДБИЈА предлог за вођење
дисциплинског поступка Дисциплинског тужиоца Високог савета судства број 116-04-
00411/2015-03 од 06.08.2015. године.



10. Доношење одлуке по жалби заступника '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''
''''''''''''''''''''' ''''''' '' ''''''''''' на одлуку Високог савета судства о престанку
судијске функције разрешењем број 116-04-00944/2015-01 од 22. јануара 2016.
године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је одлуком
Високог савета судства број 116-04-00944/2015-01 од 22. јануара 2016. године утврђен
престанак судијске функције разрешењем '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''', због
извршеног тешког дисциплинског прекршаја. На наведену одлуку приговор је изјавио
његов заступник ''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''. Реч даје судији Соњи Видановић, која је судија
известилац у овом предмету.

Судија Соња Видановић наводи да је одлуком Високог савета судства број 116-04-
00944/2015-01 од 22. јануара 2016. године утврђен престанак судијске функције
разрешењем судији ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' због извршеног
Тешког дисциплинског прекршаја из члана 90. став 2. Закона о судијама, у вези
дисциплинских прекршаја неоправдано одуговлачење поступка из члана 90. став 1.
алинеја 7. Закона о судијама и кршење Етичког кодекса у већој мери из члана 90. став 1.
алинеја 18. Закона о судијама у вези тачке 4. став 1. алинеја 4.1. Етичког кодекса, даном
правноснажности одлуке.

Поступак пред Високим саветом судства вођен је на основу предлога за разрешење
број 116-04-00649/2015-05 од 23.11.2015. године, који је Дисциплинска комисија
поднела, јер је након спроведеног дисциплинског поступка, ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''
оглашен одговорним због извршеног тешког дисциплинског прекршаја из члана 90. став
2. Закона о судијама у вези члана 90. став 1. алинеја 7. и 18. Закона о судијама.

У спроведеном поступку разрешења, Високи савет судства је утврдио основаност
поднетог предлога Дисциплинске комисије, јер је нашао да је чињенично стање у
потпуности правилно утврђено у Предлогу за разрешење број 116-04-00649/2015-05 од
23.11.2015. године, од стране Дисциплинске комисије, на основу доказног поступка који
је спроведен у првостепеном дисциплинском поступку, где су сви изведени докази
правилно и објективно цењени, па је након тога изведен правилан закључак да су се у
описаном поступању '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' стекла обележја тешког
дисциплинског прекршаја и створили услови за подношење Предлога за разрешење
Високом савету судства.

Наиме, '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''' '''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''
неоправдано одуговлачио поступак извршења у предметима са којима је, као извршни
судија ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''' био задужен Годишњим распоредом послова за 2014.
годину, у периоду од јануара 2014.године до краја децембра 2014.године и то у 34
предмета у којим је био дужан да поступа у кратким роковима, с обзиром да апсолутна
застарелост извршења наведених пресуда наступа 2 (две) године од правноснажности
истих.

Такође, поступао је и супротно принципу достојанства из тачке 4. Етичког кодекса у
периоду од јануара 2015. године до 12.05.2015. године када су предмети ''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''' ''' ''''''''''''' пронађени у канцеларији судије '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''
'''''''''''''' тако што се није уздржавао од недоличних поступака, као и од поступака који
могу нарушити поверење јавности у суд, услед чега је дошло до тешког нарушавања
угледа и поверења јавности у судство, тако што је о наведеном поступању ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''' обавештена јавност у средствима информисања: Политика – „Судији прети
12 година затвора“  Blic online „Скандал нестало 27 предмета из Прекршајног суда“, на
тај начин што, након што је Годишњим распоредом послова за 2015. годину распоређен
на место судије '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' неовлашћено однео
предмете ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' који нису



пронађени, и држао у својој канцеларији предмете ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''' и то 27
предмета је пронађенао, а два нису пронађена, услед чега је онемогућио даље поступање
у овим предметима, што је довело до наступања застарелости извршења изречене казне.

На наведену одлуку приговор је изјавио заступник судије ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' у законском року.

Одлуку Високог савета судства побија у целости због погрешно и непотпуно
утврђеног чињеничног стања, битних повреда одредаба поступак и погрешне примене
материјалног права. У поднетом приговору се наводи да одлука незаконита, јер није
поступљено по Правинику о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности
судија. У члану 34. Правилника се наводи да Дисциплинска комисија решењем може
или да одбије предлог Дисциплинског тужиоца или да усвоји предлог и огласи судију
одговорним, а члан 34. став 2. говори да Дисциплинска комисија одлуком предлаже
Савету да покрене поступак за разрешење за утврђен тежак дисциплински прекршај.

У конкретном случају, подносилац приговора сматра да је Дисциплинска комисија
прво морала да донесе решење којим оглашава судију одговорним за дисциплински
прекршај, а да је то изостало, као и да је подносилац приговора имао право на жалбу у
смислу члана 36. Правилника и да му је повређено право на жалбу из члана 36. Устава
РС. Подносилац приговора сматра да је прво морала бити утврђена дисциплинска
одговорност судије решењем, на које решење би судија имао право жалбе, па тек када
то решење постане правноснажно, да се тада доносе одлука о покретању поступка
разрешења. Последице пропуштања таквог поступања су да се Високи савет судства
појављује у поступку разрешења и као првостепени и другостепени орган. Такође, у
овом приговору, остаје при већ истакнутом приговору застарелости, јер се заступник
судије позива на закон када је рок за застарелост вођења дисциплинског поступка био
годину дана.

Након реферисања предмета, судија Соња Видановић наводи да се у поднетом
приговору не приговара утврђеном чињеничном стању, већ се искључиво указује на
погрешну примену права. Наводи приговора су у потпуности неосновани, јер су
законске одредбе и одредбе Правилника у потпуности правилно примењене.

Како је чланом 33. став 3. Правилника о поступку за утврђивање дисциплинске
одговорности судија и председника судова прописано да су одлуке Дисциплинске
комисије решење и одлука којом се предлаже Савету да покрене поступак за разрешење
за утврђен тежак дисциплински прекршај, док члан 34. став 2. прописује да
Дисциплинска комисија одлуком предлаже Савету да покрене поступак за разрешење
судије за утврђен тежак дисциплински прекршај, образложени Предлог за разрешење
број 116-04-00649/2015-05 од 23.11.2015. године представља одлуку којом је утврђена
одговорност судије након спроведеног контрадикторног првостепеног поступка, у коме
су извођени сви релевантни докази. У смислу члана 64. став 3. Закона о судијама, Високи
савет судства је Предлог за разрешење број 116-04-00649/2015-05 од 23.11.2015. године
сматрао као иницијални акт на основу кога је, спроводећи поступак разрешења,
утврђивао постојање разлога за разрешење.

У члану 57. став 2. Закона о судијама је прописано да се на одлуку о престанку
судијске функције приговор подноси Високом савету судства у року од 15 дана.

Рок засатрелости је продужен са једне на две године изманама Закона о судијама које
су објављене у службеном гласнику 101/13 и примењују се од 23.11. 2013. године.

Сматра да је поднети приговор у потпуности неоснован.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се приговор
заступника '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''' '' ''''''''''''  '''''''''''''''
''''''''''' '''''''''''''''''' одбије као неоснован и потврди Одлука Високог савета судства
број: 116-04-994/2015-01 од 22.01.2016. године.



13. Доношење одлуке о праву судија на одвојен живот

Бојан Пешић, судија Апелационог суда у Крагујевцу има пребивалиште у Чачку,
а како судијску функцију обавља у Апелационом суду у Крагујевцу, поднео је захтев
Високом савету судства ради остваривања права на наканду за одвојен живот, у смислу
члана 42. став 5. и 6. Закона о судијама.

Као доказ је приложио уговор о закупу стана у Крагујевцу, очитане личне карте за
супругу и себе, извод из матичне књиге венчаних и извод из матичне књиге рођених за
синове Душана и Вељка и уверење о пребивалишту за њега и супругу Ивану Пешић.

Одредбом члана 42. став. 5. Закона о судијама прописано је да право на накнаду за
одвојен живот имају судије републичког ранга и апелационих судова, а у ставу 6. истог
члана је прописано да право на накнаду из става 5. овог члана утврђује Високи савет
судства.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' донео одлуку да се
Бојану Пешић, судији Апелационог суда у Крагујевцу, утврђује право на
накнаду за одвојен живот, почев од 01.02.2016. године.

14. Усвајање Комуникационе стратегије Високог савета судства за период од
2016. до 2018. године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је свим
члановима Савета достављен нацрт текста Комуникационе стратегије Високог савета
судства за период од 2016. до 2018. године. Наиме, истеко је рок важења претходне
стратегије, па је у вези са тим урађена нова стратегија и направљен Годишњи план
активности за 2016. годину. Стратегија је урађена у сарадњи са Врховним касационим
судом. Израду нацрта помогао је и Пројекат за јачање капацитета Високог савета судства,
финансиран од стране УСАИД-а, који на основу донаторског уговора спроводи
удружење „4 Digits Consulting – подршка правосуђу и јавној управи“.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''' усвојио Комуникациону
стратегију Високог савета судства за период од 2016. до 2018. године.

15. Доношење Етичког кодекса

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је свим члановима
Савета достављен нацрт текста Етичког кодекса на претходној седници и да се
доношењем Етичког кодекса испуњавају обавезе из Акционог плана Поглавља 23.

Након дискусије о предложеном тексту, Високи савет судства је '''''''''''''''''''
донео Етички кодекс.

16. Разно.

1. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев

Борислава Цветковић, судија Вишег суда у Зајечару, поднела је дана 29.02.2016.
године захтев за престанак судијске функције.



Виоки савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да Борислави Цветковић,
судији Вишег суда у Зајечару, престаје судијска функција на лични захтев.

2. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, упознаје чланове
Савета да је у Високи савет судства стигло обавештење председника Вишег суда
у Ваљеву Биљане Савић, у ком наводи да је решењем број V –Су 34/16-01 од
22.02.2016. године за вршиоца функције председника Основног суда у Ваљеву
постављена Бранка Марковић, судија Основног суда у Ваљеву.

3. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да се
председник Вишег суда у Неготину обратила Високом савету судства са захтевом
да се упути један судија у Виши суд у Неготину, ради поступања у трочланом
већу у породичним односима, јер само три судије Вишег суда у Неготину
поседују сертификат за Породични закон, па долазе у ситуацију да не могу да
формирају веће за одлучивање. У циљу решавања ове ситуације, од судије
Љиљане Милојковић, председника Основног суда у Негортину затражена је
сагланост у смислу члана 20. став 4. Закона о судијама, као и мишљење седнице
свих судија Основног и Вишег суда у Неготину.

Међутим, за решавање ове ситуације најбоље би било да судије које немају потребан
сертификат прођу потребну обуку и добију сертификат, а тим у вези Високи савет
судства ће контактирати Правосудну академију ради спровођења потребне обуке и о
свему обавестити председника Вишег суда у Неготину.

4. Обраћање председника Основног суда у Новом Саду ради обезбеђења
средстава за доквалификацију запослених у Основном суду у Новом Саду

Председник Основног суда у Новом Саду се обратила дописом од 19.02.2016.
године Високом савету судства. У свом допису је навела да би питање запослених на
месту записничара у свом суду могла да реши на тај начин што би 12 државних
службеника послала на доквалификацију, а то су судски извршитељи и уписничари у
извршним предметима, који ће у складу са новим законским решењима бити мање
оптерећени послом. На тај начин записничари који раде на одређено време до јуна 2016.
године би били замењени са овим запосленим, под условом да прођу доквалификацију
за записничаре. У вези са наведеним, поднела је захтев Високом савету судства да јој се
обезбеде финансијска средства у износу од 336.000,00 динара, по 28.000,00 динара по
једном запосленом.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да упути допис
председнику Основног суда у Новом Саду у ком ће указати да је у Сектору за
материјално-финансијско пословање Високог савета судства, у вези наведеног, утврђено
да нема расположивих материјалних средстава за ову ставку, али да би наведену обуку
могла би да спроведе Правосудна академија.

5. Обраћање Ружице Шејат, судије Привредног суда у Београду Високом савету
судства

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да се Ружица
Шејат, судија Привредног суда у Београду, обратила Високом савету судства дописом



од 17.02.2016. године, са обавештењем о предметима са апсолутним роком застарелости
у 2016. години, добијених у рад дана 16.07.2015. године.

У свом обраћању напомиње да је због расформиравања 2Пк већа дана 16.07.3016.
године, добила у рад велики број предмета који застаревају 28.02.2016. године, због чега
је тражила вандредни надзор од стране Привредног аплеционог суда, приликом ког је
утврђено да су од 48 старих предмета, 35 од расформираног 2Пк већа.

Ради отклањања уочених неправилности у раду писарнице Пк већа, обраћала се и
Министарству правде и председнику суда.

6. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је председник
Жалбене комисије судова Милка Милутиновић поднела из личних разлога оставку,
са предлогом да јој престане дужност дана 31.03.2016. године.

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' усвојио оставку Милке Милутиновић,
председника Жалбене комисије судова.

Имајући у виду горе наведено, Високи савет судства је, након дискусије,
''''''''''''''''''''' донео одлуку да се за председника Жалбене комисије судова именује
Мира Ђорђевић, саветник у Врховном касационом суду, а за члана Комисије
Оливера Новаковић, саветник у Врховном касационом суду, до истека мандата
члановима Жалбене комисије судова.

7. Престанак функције судије поротника Катарине Петровић у Основном суду
у Нишу, на лични захтев

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је Катарина
Петровић, судија поротник у Основном суду у Нишу, поднела захтев да јој из личних
разлога престане функција судије поротника.

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да Катарини Петровић,
судији поротнику у Основном суду у Нишу, престаје функција на лични захтев.

8. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је одлуком
Народне скупштине Републике Србије престала функција председника
Прекршајног суда у Јагодини Драгани Милетић и председнику Прекршајног суда
у Крушевцу Дубравки Шокорац, на лични захтев.

9. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је
председник Вишег суда у Београду доставио Високом савету судства одлуку
Вишег суда у Београду V Су.бр.34/16-1 од 04.03.2016. године, којом је Наталија
Бобот, судија Вишег суда у Београду, постављена за вршиоца функције
председника Првог основног суда у Београду.

10. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је
Слободнака Гутовић, судија Вишег суда у Новом Саду, након што јој је Високи
савет судства упутио допис, обавестила Високи савет судства дописом од
04.03.2016. године да је ангажовање у обављању функције Заменика
дисциплинског тужиоца не онемогућава у вршењу судијске функције, тако да и
даље жели да обавља функцију Заменика дисциплинског тужиоца.



11. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је
председник ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' дописом од 04.03.2016. године,
обавестио Високи савет судства да је дошао до сазнања да је против ''''''''''''''''
''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' покренут кривични поступак. Сам судија је обавестио управу
суда да је примио оптужни предлог и позив за главни претрес, због основане
сумње да је у својству службеног лица, судије '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''' у службену исправу унео неистините
податке и својим потписом оверио службену исправу са неистинитом садржином.
Како од стране ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' нису обавештени да
је подигнута оптужница или да је оптужни предлог ступио на снагу, по пријему
непосредног обавештења од стране судије, обавештавају Савет о сазнатим
чињеницама.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства налази да је потребно дописом
од '''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''' затражити потребна појашњења, ради одлучивања о
евентуланом удаљењу.

12. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је након
анализе поднетих захтева од стране председника судова, утврђено да је
неопходно расписивање огласа за избор судија у Апелационом суду у Крагујевцу
и Привредном суду у Зрењанину, ради омогућавања правилног и неометаног
функционисања ових судова.

Наиме, у Апелационом суду у Крагујевцу су две судије отишле у пензију због
навршења радног века, док у Привредном суду у Зрењанину постоји упражњено
судијско место, а две судије из овог суда се налазе на дужем боловању.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку о
расписивању огласа за избор две судије у Апелационом суду у Крагујевцу и одлуку
о расписивању огласа за избор једног судије у Прекршајном суду у Зрењанину.

Седница је завршена у 13,10 часова.

Записник саставила:
Смиља Спасојевић

ПРЕДСЕДНИК
ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

Драгомир Милојевић


