
 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-53/2016-01 

Датум: 27. децембар 2016. године 

Б е о г р а д 

 

 

                       ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ СЕДМЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 27. децембра 2016. године 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Саво Ђурђић, Иван Јовичић, Матија Радојичић и Славица Милошевић 

Газивода, изборни чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Петар 

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

            Седници из нису присуствовали Мирољуб Томић и Бранислава Горавица, 

изборни чланови Савета из реда судија. 

 

           Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Високог савета судства и Мила Стаменковић, начелник Одељења за статусна питања 

судија.  

           Седница Савета се тонски снима.   

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Двадесет 

седму редовну седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање 

следећи 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање Записника са Двадесет пете редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 13. децембра 2016. године и Записника са Двадесет шесте 

редовне седнице Високог савета судства која је одржана 21. децембра 2016. 

године;  

2. Доношење одлуке о избору Драгише Слијепчевића и Катарине Манојловић 

Андрић на судијску функцију у Врховни касациони суд; 

3. Доношење одлуке о захтеву државног службеника за изузеће вф председника 

суда из поступка одлучивања о захтеву за изузеће председника Дисциплинске 

комисије; 

4. Доношење одлуке о упућивању судија на студијско путовање; 

5. Разно. 

 

Чланови Савета нису имали примедбе те су '''''''''''''''''''''''''''' усвојили предложен 

дневни ред за двадесетседму редовну седницу Високог савета судства.   



 

 

1. Усвајање Записника са Двадесет пете редовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 13. децембра 2016. године и Записника са Двадесет шесте 

редовне седнице Високог савета судства која је одржана 21. децембра 2016. године;  

 

             Чланови Савета нису имали допуне ни примедбе, те су '''''''''''''''''' усвојили 

Записник са Двадесет пете редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 13. децембра 2016. године и Записник са Двадесет шесте редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 21. децембра 2016. године. 

 

2. Доношење одлуке о избору Драгише Слијепчевића и Катарине Манојловић 

Андрић на судијску функцију у Врховни касациони суд; 

 

      Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства обавестио је чланове 

Савета да се Драгиша Слијепчевић дана 20. децембра 2016. године обратио Високом 

савету судства захтевом за доношење решења из члана 21. става 7. Закона о Уставном 

суду, обзиром да му је дана 12. децембра 2016. године престала дужност судије 

Уставног суда, те да су се сходно одредби члана 21. става 6. Закона о Уставном суду 

стекли услови да настави да обавља функцију судије Врховног касационог суда, 

обзиром да је у време избора на дужност судије Уставног суда обављао функцију 

судије Врховног суда, чије је надлежности преузео Врховни касациони суд. 

      Такође, Катарина Манојловић-Андрић се дана 23. децембра 2016. године обратила 

Високом савету судства захтевом да Високи савет судства донесе одлуку о њеном 

избору на судијску функцију у Врховном касационом суду у смислу  члана 39. Закона о 

изменама и допунама Закона о Уставном суду. Решењем Уставног суда Су број 785/1 

од 20. децембра Катарини Манојловић-Андрић утврђен је престанак дужности судије 

Уставног суда. До именовања на дужност судије Уставног суда била је судија Врховног 

суда Србије у Одељењу за управне спорове.  

           Високи савет судства је дужан да донесе одлуке о избору судија у року од 30 

дана од дана престанка дужности судије Уставног суда. 

 

     Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку о избору Драгише 

Слијепчевића за судију Врховног касационог суда. 

     Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку о избору Катарине 

Манојловић-Андрић за судију Врховног касационог суда. 

 

3. Доношење одлуке о захтеву државног службеника за изузеће вф председника 

суда из поступка одлучивања о захтеву за изузеће председника Дисциплинске 

комисије; 

 

         Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да је вршилац 

функције председника Основног суда у Сурдулици доставио Високом савету судства 

захтев запосленог Славољуба Соколовића из Сурдулице за изузеће вршиоца функције 

председника Основног суда у Сурдулици, од поступања у предмету у поступку 

одлучивања по захтеву за изузеће председнице Дисциплинске комисије Основног суда 

у Сурдулици. Као разлоге за изуће наводи да о његовом захтеву за изузеће председнице 

Дисциплинске комисије Основног суда у Сурдулици не би могао одлучивати вршилац 

функције председника Основног суда у Сурдулици, с обзиром да је председници суда 

било познато да се као странка у предметима у којима је као судија Основног суда у 

Сурдулици поступала председница Дисциплинке комисије притуживао на њен рад и 

законитост у поступању Министарству правде, Врховном касационом суду и Високом 



 

 

савету судства. Истакао је да је против председнице Дисциплинке комисије Основног 

суда у Сурдулици поднео и дисциплинску пријаву Дисциплинском тужиоцу Високог 

савета судства, а која чињеница је била позната вршиоцу функције председника суда.У 

изјашњењу вршиоца функције председника Основног суда у Сурдулици у вези захтева 

за њено изузеће које је поднео државни службеник Славољуб Соколовић, се наводи да 

је против запосленог Славољуба Соколовића покренут дисциплински поступак због 

сумње да је учинио повреду радне дужности. Истакла је да је у том предмету поступала 

као председник Дисциплинске комисије, а након што је постављена за вршиоца 

функције председника суда, формирала нову Дисциплинску комисију која ће поступати 

у дисциплинским предметима, и одредила за председника те комисије судију Сандру 

Поповић. У изјашњењу даље наводи да је судија Сандра Поповић постављена за 

председника Дисциплинске комисије за све предмете, а не само за Славољуба 

Соколовића.  

 

            Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку 

            ОДБИЈА СЕ захтев Славољуба Соколовића из Сурдулице за изузеће Сузане 

Димитријевић, вршиоца функције председника Основног суда у Сурдулици, од 

поступања у предмету Су V број 114/15 у поступку одлучивања по захтеву за изузеће 

Сандре Поповић, председника Дисциплинске комисије Основног суда у Сурдулици, 

КАО НЕОСНОВАН. 
 

4. Доношење одлуке о упућивању судија на студијско путовање; 

 

        Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да је Дарко 

Тадић, председник Вишег суда у Новом Саду, поднео захтев за одобрење студијског 

путовања у Сингапур, ради учешћа на семинару на тему руковођење правосудном 

администрацијом, у организацији Светске банке. Семинар се одржава у периоду од 16-

20.01.2017. године. Трошкови су покривени од стране организатора. 

     Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку о одобрењу студијског 

путовања Дарку Тадићу, председнику Вишег суда у Новом Саду, у Сингапур, ради 

учешћа на семинару на тему руковођење правосудном администрацијом, у 

организацији Светске банке, у периоду од 16. до 20. јануара 2017. године. 

5. Разно 

 

 Информација за Савет 

 

     Петар Петровић је обавестио чланове Савета да председник Основног суда у 

Крагујевцу није предузео ни једњу радњу у циљу организовања судских дана, иако је 

Савет на седници одржаној дана 15. новембра 2016. године усвојио закључак да се 

подржи организовање судских дана за територије општине Баточина, Рача и Лапово. 

    

Седница је завршена у 9,15 часова. 

               Записник саставила: 

 

                  Мајда Кршикапа 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          


