
 

 
Република Србија 

          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-53/2015-01 

              Датум: 30. октобар 2015. године 

Б е о г р а д 

 

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТЧЕТВРТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 30. октобра 2015. године 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

 

Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, 

Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Бранка Банчевић, Александар Стоиљковски и Соња 

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

иПетар 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. 

 

Председник Високог савета судства истиче да је дана 23.10.2015. године 

сазиваоДвадесетчетврту редовну седницу сталног састава Високог савета судства, за 

коју је предлажиоДневни ред који је достављен свим члановима Савета и окачен на 

сајт Високог савета судства.  

      Међутим, пошто су Комисије за избор судија за Апелациони суд у Нишу и Виши 

суд у Нишу обавили потребне разговоре и спремили материјал за одлучивање, 

предлаже да се прошири Дневни ред за данашњу седницу и предлаже следећи 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са Двадесеттреће редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 21. октобра 2015. године; 

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

Виши суд у Крагујевцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

59/15 дана 02. јула 2015. године; 

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

Виши суд у Краљеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 65/15 

дана  24. јула 2015. године; 

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

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

65/15 дана  24. јула 2015. године; 

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

Прекршајни суд у Шапцу, 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 

Прекршајни суд у Зрењанину, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 30/15 дана  27. марта 2015. године; 

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

Апелациони суд у Нишу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

65/15 дана  24. јула 2015. године; 

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

Виши суд у Нишу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 65/15 

дана  24. јула 2015. године; 

9. Разно. 

 

Чланови Савета нису имали примедбе, ни предлоге за допуну предложеног Дневног 

реда, те су ''''''''''''''''''''''''''''' усвојилипредложени Дневни ред. 

 

         Почиње рад Седнице по тачкама, према усвојеном Дневном реду. 

 

1. Усвајање Записника саДвадесеттрећередовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 21. октобра 2015. године 

 

Чланови Савета нису имали примедбе, те ''''' '''''''''''''''''''''усвојилиЗаписник са 

Деветнаестередовне седнице Високог савета судства која је одржана 21. окробра 2015. 

године. 

 

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

у Виши суд у Крагујевцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

59/15 дана 02. јула 2015. године 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је расписан 

оглас за избор једног судије у Вишем суду у Крагујевцу. Реч даје судији Мирољубу 

Томићу, који је предесдник Комисије за избор судија у Вишем суду у Крагујевцу. 

 

Судија Мирољуб Томић наводи да је оглас за избор судија у Вишем суду у 

Крагујевцу објављену у “Службеном гласнику РС“ број 59/15 од 02.07.2015. године. На 

оглас за избор судија у Вишем суду у Крагујевцу се пријавило укупно 26 кандидата, 19 

кандидата из реда судија, 6 кандидата из реда судијских помоћника и 1 кандидат из 

реда осталих лица. Разговори са пријављеним кандидатима, који нису из реда судија 

обављени су 31.08.2015. године, 14.09.2015. године и 26.10.2015. године.  

Комисија је одлучила да предложи Савету да за судију Вишег суда у Крагујевцу 

буде изабран: 

- Слободан Петровић, судија Основног суда у Крагујевцу, који је рођен 16. јула 

1977. године у Чачку. Основне студије завршио је на Правном факултету 

Универзитета у Београду 2001. године. Правосудни испит је положио 2004. 

године. Приправничку праксу је обавио у Окружном суду у Чачку у периоду од 

децембра 2001. године до децембра 2003. године. У периоду од маја 2005. 

године до марта 2006. године бавио се адвокатуром. У марту 2006. године 

засновао је радни однос у Општинском суду у Чачку на радном месту судијског 

помоћника, у звању судијског сарадника, а касније и вишег судијског 

сарадника. Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, 

изабран је на сталну судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу, коју 

обавља почев од 1. јануара 2010. године. Поступа у грађанској материји. Од 1. 

јануара 2014. године је председник Грађанског одељења Основног суда у 

Крагујевцу.На основу извештаја о раду Основног суда у Крагујевцу, утврђено је 

да је судија Слободан Петровић у 2012. години, поступајући у П и ИпвИ 

материји, укупно решио 741 предмет, од тога мериторно 301 предмет, уз 



савладавање прилива од 205,26%. По жалби је разматрана 191 одлука, од којих 

је 58 укинуто, што износи 30,37%.У 2013. години, поступајући у П и ИпвИ 

материји, укупно је решио 427 предмета, од тога мериторно 311 предмета, уз 

савладавање прилива од 143,29%. По жалби је разматрано 124 одлуке, од којих 

је 13 укинуто, што износи 10,48%.У 2014. години, поступајући у П, ИпвИ, 

ИпвИвк материји, укупно је решио 464 предмета, од тога мериторно 355 

предмета, уз савладавање прилива од 105,45%. По жалби је разматрано 75 

одлука, од којих је 11 укинуто, што износи 14,67%. 

Судија Соња Видановић подржава предлог Комисије, иако је судија Слободан 

Петровић на судијској функцији од 2009. године, ради се о изузетном кандидату који 

заслужује да буде изабран у непосредно вишу судску инстанцу. 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства закључује да се нико 

више не јавља за реч, па ставља на гласање изнети предлог Комисије. 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о избору једног судије уВиши суд 

у Крагујевцу, тако што се: 

 

- Слободан Петровић, судија Основног суда у Крагујевцу, бира за судију Вишег 

суда у Крагујевцу. 

 

 

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

у Виши суд у Краљеву, 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 једног судије у Вишем суду у Краљеву. Реч даје судији Мирољубу 

Томићу, који је предесдник Комисије за избор судија у Вишем суду у Краљеву. 

 

Судија Мирољуб Томић наводи да је оглас за избор судија у Вишем суду у Краљеву 

објављену у “Службеном гласнику РС“ број 59/15 од 02.07.2015. године.На оглас за 

избор судија у Вишем суду у Краљеву се пријавило укупно 12 кандидата, 10 кандидата 

из реда судија, 1 кандидат из реда судијских помоћника и 1 кандидат из реда осталих 

лица. Разговори са пријављеним кандидатима, који нису из реда судија обављени су 

дана 31.08.2015. и 26.10.2015. године.  

 

Комисија је одлучила да предложи Савету да за судију Вишег суда у Краљеву буде 

изабран: 

- Зоран Грковић, судија Основног суда у Краљеву, који јерођен 28. септембра 

1962. године у Ђураковцу, Општина Исток, АП Косово и Метохија. Основне 

студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Приштини 1991. 

године. Након завршеног факултета засновао је радни однос у Окружном суду у 

Приштини на радном месту судијског приправника. Након тога је у периоду од 

1994. године до 1995. године радио у адвокатској канцеларији. За судију 

Општинског суда у Урошевцу је изабран 1. новембра 1995. године, где се 

налазио до јуна 1999. године, када је Општински суд у Урошевцу измештен у 

Лесковац, где је наставио са радом до 2004. године, када је решењем тадашњег 

председника Врховног суда Србије премештен у Општински суд у Краљеву. 

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, изабран је на 

сталну судијску функцију у Основни суд у Краљеву, коју обавља почев од 1. 

јануара 2010. године. Поступа у кривичној материји. Учесник је више семинара 

и обука у вези са кривично-процесним законодавством, поседује сертификат у 

вези са поступањем по Закону малолетним учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити малолетних лица. Говори енглески језик.На основу 



извештаја о раду Основног суда у Краљеву, утврђено је да је судија Зоран 

Грковић у 2012. години, поступајући у Кв, Ки, Кри материји, укупно решио 661 

предмет, од тога мериторно 402 предмета, уз савладавање прилива од 151,26%. 

По жалби је разматрано 10 одлука, од којих су 2 укинуте, што износи 20,00%.У 

2013. години, поступајући у Кв, Ки, Кри материји, укупно је решио 638 

предмета, од тога мериторно 298 предмета, уз савладавање прилива од 257,33%. 

По жалби је разматрано 5 одлука, укинутих није било.У 2014. години, 

поступајући у К, Кв материји, укупно је решио 192 предмета, од тога мериторно 

171 предмет, уз савладавање прилива од 105,45%. По жалби је разматрано 33 

одлуке, од којих је 1 укинута, што износи 3,09%. 

Министар правде Никола Селаковић подржава предлог Комисије јер се ради о 

веома посвећеном судији, који остварује изузетне резултате рада.   

Судија Мирјана Ивић истиче да се ради о изврсном канидиату, који остврује 

упечатљиво добре резултате рада. 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства закључује да се нико 

више не јавља за реч, па ставља на гласање изнети предлог Комисије. 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о избору једног судије у Виши 

суд у Краљеву, тако што се: 

 

- Зоран Грковић, судија Основног суда у Краљеву, бира за судију Вишег суда у 

Краљеву. 

 

 

4. Доношење одлукео поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Лозници, 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 судија у Основни суд у Лозници, који је у објављен „Службеном 

гласнику РС“ број 65/15 дана  24. јула 2015. године. Реч даје судији Бранки Банчевић 

која је председник Комисије. 

 

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

Лозници пријавио укупно укупно 29 кандидата, 1 кандидат из реда судија, 25 

кандидата из реда судијских помоћника, 1 кандидат из реда адвоката и 2 кандидата из 

реда осталих лица.Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 

01.10.2015. године и 07.10.2015.године. Већина кандидата је била на разговору за 

Основни суд у Новом Саду, када им је предочено да се наведени разговор односи и за 

све судове за које су конкурисали и они нису поново позивани на разговор. 

 

Комисија је одлучила да за избор судија у Основни суд у Лозници, који је објављен 

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

судијска места, предложи следеће канидате: 

 

- Данојлић Миладин, судијски помоћник у Вишем суду у Шапцу, предлаже се за 

избор судије за Основни суд у Лозници. 

Данојлић Миладин је рођен 5. маја 1977. године у Београду.Основне студије je 

завршио на Правном факултету Универзитета у Београду 22. октобра 2002. године, са 

општим успехом 7,09. Приправнички стаж је обавио у Окружном суду у Шапцу у 

периоду од 2003. године до 2006. године. Правосудни испит је положио 2006. године. 

У периоду од 2006. године и даље ради као судијски помоћник у Окружном суду у 



Шапцу, односно од 1. јануара 2010. у Вишем суду у Шапцу. За остварене резултате 

рада у 2012., 2013. и 2014. годину, оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Мастер 

студије је завршио 10. јула 2012. године на Правном факултету за привреду и 

правосуђе у Новом Саду. Тренутно је на другој години докторских студија на Правном 

факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду. Говори енглески језик и познаје рад 

на рачунару. Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Шапцу, 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 Лозници. 

- Лазаревић Оливера, судијски помоћник у Основном суду у Лозници, предлаже 

се за избор судије за Основни суд у Лозници. 

Лазаревић Оливера је рођена 20. априла 1976. године у Лозници. Основне студије je 

завршила на Правном факултету Универзитета у Београду 18. октобра 2000. године, са 

општим успехом 7,09. Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Лозници у 

периоду од 2001. до 2004. године. Правосудни испит положила је 2004. године. Током 

2006. радила је као порески инспектор у Пореској управи, Филијала у Лозници. Од 

2006. године и даље је у радном односу на радном месту судијског помоћника у 

Општинском суду у Лозници, односно од 1. јануара 2010. године у Основном суду у 

Лозници. За остварене резултате рада у 2012., 2013. и 2014. години, оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. Дана 01.10.2012. године на Правном факултету Универзитета у 

Београду стекла је звање мастер правник, са просечном оценом 9,50. Према мишљењу 

седнице свих судија Основног суда у Лозници, 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 Лозници. 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије. 

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

избор судија Основног суда у Лозниципо огласу који је објављен је у „Службеном 

гласнику РС“, број 65/15 од 24. јула 2015. године, предложе следећи кандидати: 

1. Данојлић Миладин, судијски помоћник у Вишем суду у Шапцу, 

2. Лазаревић Оливера, судијски помоћник у Основном суду у Лозници. 

 

5. Доношење одлукео поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Прекршајном суду у Шапцу, 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 судија у Прекршајномсуду у Шапцу, који је у објављен „Службеном 

гласнику РС“ број 30/15 дана  27. марта 2015. године. Реч даје судији Бранки Банчевић 

која је председник Комисије. 

 

Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Прекршајном суду 

у Шапцу пријавило укупно 59 кандидата, и то 33 кандидата из реда судијских 

помоћника, 3 кандидата из реда адвоката и 23 кандидата из реда осталих лица. 

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 07.10.2015. године и 

08.10.2015. године. Већина кандидата је била на разговору за Основни суд у Новом 

Саду, када им је предочено да се наведени разговор односи и за све судове за које су 

конкурисали и они нису поново позивани на разговор. 



Комисија је одлучила да за избор судија у Прекршајном суду у Шапцу, који је 

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

попуне два судијска места, предложи следеће канидате: 

- Јеличић Младен, судијски помоћник у Основном суду у Шапцу, предлаже се за 

избор судије за Прекршајни суд у Шапцу. 

Јеличић Младен је рођен 17. јула 1977. године у Шапцу. Основне студије je 

завршио на Правном факултету Универзитета у Београду 12. октобра 2000. године, са 

општим успехом 7,58. Приправнички стаж је обавио у Општинском суду у Шапцу у 

периоду од 2002. године до 2004. године. Правосудни испит је положио 2004. године, а 

затим је од 2005. године засновао радни однос на радном месту судијског помоћника у 

Општинском суду у Шапцу, односно од 1. јануара 2010. године у Основном суду у 

Шапцу. За остварене резултате рада у 2012. години оцењен је оценом „истиче се”, док 

је за 2013. и 2014. годину, оцењен оценом „нарочито се истиче”. Током 2009. године 

завршио је обуку за медијатора. Магистрирао је на Правном факултету у Београду 22. 

септембра 2014. године, одбранивши магистарски рад под насловом: „Функција 

ванрасправног већа у кривичном поступку” и тиме стекао академски назив магистра 

правних наука. На истом факултету налази се на докторским студијама. Према 

мишљењу седнице свих судија Основног суда у Шапцу, испуњава све услове који су 

прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и 

мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и 

председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09), за избор судије Прекршајног 

суда у Шапцу. 

- Мијић Миленко, начелник Службе за правне, кадровске и опште послове у 

Општој болници ,,Др Лаза К. Лазаревић” у Шапцу, предлаже за избор судије за 

Прекршајни суд у Шапцу. 

      Мијић Миленко је рођен 19. септембра 1959. године у Растошници, Општина 

Зворник. Основне студије je завршио на Правном факултету Универзитета у Сарајеву 

12. новембра 1982. године, након чега је приправнички стаж обавио у Општинском 

суду у Зворнику. Правосудни испит је положио 1985. године. Након положеног 

правосудног испита, засновао је радни однос као заменик Међуопштинског јавног 

правобраниоца у Зворнику. За судију Општинског суда у Зворнику изабран је 1987. 

године. Током 1992. године обављао је функцију јавног тужиоца у Општинском јавном 

тужилаштву у Зворнику. У периоду од 1992. године до 1996. године радио је као 

адвокат у Шапцу, а затим од 1996. до 1999. године као помоћник директора за правне и 

опште послове у правној служби ,,Dimex” д.о.о. у Шапцу. У периоду од 1999. године 

до 31. децембра 2009. године био је старешина и судија Општинског органа за 

прекршаје у Шапцу. У привредном друштву ,,Frutti” Д.О.О. Шабац радио је као 

секретар у периоду од 2010. године до 2011. године, а од 2011. године и даље ради као 

начелник Службе за правне, кадровске и опште послове у Општој болници ,,Др Лаза К. 

Лазаревић” у Шапцу. Високи савет судства је имао у виду да је Мијић Миленко добио 

позитивно мишљење од руководећег тима, стручног колегијума и директора Опште 

болнице ,,Др Лаза К. Лазаревић” у погледу стручности, оспособљености и достојности 

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

судије Прекршајног суда у Шапцу. 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставља на гласање предлог 

Комисије. 

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

избор судија Прекршајног суда у Шапцу по огласу који је објављен је у 

„Службеном гласнику РС“, број 30/15 од 27. марта 2015. године, предложе следећи 

кандидати: 

1. Јеличић Младен, судијски помоћник у Основном суду у Шапцу, 



2. Мијић Миленко, начелник Службе за правне, кадровске и опште послове у 

Општој болници ,,Др Лаза К. Лазаревић” у Шапцу. 

 

6. Доношење одлукео поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Прекршајном суду у Зрењанину, 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 судија у Прекршајномсуду у Зрењанину, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ број 30/15 дана  27. марта 2015. године. Реч даје судији Бранки Банчевић 

која је председник Комисије. 

 

     Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Прекршајном суду у 

Зрењанину пријавило укупно 63 кандидата, и то 35 кандидата из реда судијских 

помоћника, 3 кандидата из реда адвоката и 25 кандидата из реда осталих лица. 

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 12.10.2015. године. Већина 

кандидата је била на разговору за Основни суд у Новом Саду, када им је предочено да 

се наведени разговор односи и за све судове за које су конкурисали и они нису поново 

позивани на разговор. 

Комисија је одлучила да за избор судија у у Прекршајном суду у Зрењанину, који је 

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

попуне два судијска места, предложи следеће канидате: 

1. Марковић Марија, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду, 

предлаже се за избор судије за Прекршајни суд у Зрењанину. 

Марковић Марија је рођена 28. маја 1969. године у Новом Саду. Основне студије je 

завршила на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 15. септембра 1993. 

године, са општим успехом 7,87. Након краћег рада у привреди, стручну праксу стекла 

је као адвокатски приправник. Правосудни испит је положила 25. октобра 1999. 

године. Након положеног правосудног испита запослила се у правној служби Стамбене 

задруге ,,Рафинерија”, у Новом Саду. У новембру 2005. године засновала је радни 

однос у Већу за прекршаје у Новом Саду, на радном месту самосталног стручног 

сарадника, а од 2010. године наставља да ради на месту судијског помоћника у звању 

судског саветника у  Вишем прекршајном суду, сада  Прекршајном апелационом суду, 

Одељењу у Новом Саду. За остварене резултате рада у 2012., 2013. и 2014. години, 

оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Аутор је стручног рада „Повреда 

материјалног права у прекршајном поступку”, који је објављен 2010. године у 

Зборнику судске праксе прекршајних судова у Републици Србији. На ову тему је 

одржала и предавање 2011. године, на Првом саветовању судија прекршајних судова 

Србије у Кладову. У раду користи рачунар и поседује знање енглеског језика на нивоу 

који омогуава читање стручне литаратуре. Похађала је више семинара и обука 

организованих од стране Министарства правде Републике Србије, Правосудне 

академије, UNDP, OSCE, USAID и Удржења судија за прекршаје РС. Према мишљењу 

седнице судија Прекршајног апелационог суда испуњава све услове који су прописани 

Законом о судијама и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену 

стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова 

(,,Службени гласник РС”, број 49/09), за избор судије Прекршајног суда у Зрењанину. 

Високи савет судства је посебно имао у виду да је, приликом изјашњавања седнице 

свих судија Прекршајног апелационог суда, Марковић Марија друга на ранг листи 

према броју добијених гласова. 

2. Стојановић Софија, судијски помоћник у Привредном суду у Зрењанину, 

предлаже се за избор судије за Прекршајни суд у Зрењанину. 



Стојановић Софија je рођена 5. априла 1973. године у Зрењанину. Основне студије 

je завршила на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 10. септембра 1999. 

године, са општим успехом 7,46. Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у 

Зрењанину у периоду од 1999. године до 2002. године. Правосудни испит је положила 

5. јула 2002. године, након чега је наставила да ради у истом суду на месту судијског 

помоћника, у звању судијског сарадника у извршној и ванпарничној материји. На 

основу  споразума о преузимању од 8. априла 2010. године je запослена у Привредном 

суду у Зрењанину. Звање вишег судијског сарадника је стекла 1. јануара 2011. године. 

За остварене резултате рада у 2012., 2013. и 2014. години, оцењена је оценом 

„нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Привредног суда у 

Зрењанину, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама 

Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и 

достојности за избор судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 

49/09), за избор судије Прекршајног суда у Зрењанину. 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије. 

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

избор судија Прекршајног суда у Зрењанину по огласу који је објављен у 

„Службеном гласнику РС“, број 30/15 од 27. марта 2015. године, предложе следећи 

кандидати: 

1. Марковић Марија, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,  

2. Стојановић Софија, судијски помоћник у Привредном суду у Зрењанину.  

 

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

у Апелационом суду у Нишу, 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 једног судије у Апелационом суду у Нишу. Реч даје судији Мирјани 

Ивић, који је предесдник Комисије за избор судија у Апелационом суду у Нишу. 

 

Судија Мирјана Ивић наводи да је оглас за избор судија у Апелационом суду у 

Нишу објављену у “Службеном гласнику РС“ број 65/15 од 24.07.2015. године. На 

оглас за избор судија у Апелационом суду у Нишу пријавило се укупно 49 кандидата: 

46 кандидата из реда судија, 2 кандидата из реда адвоката и 1 кандидат из реда осталих 

лица. Већина кандидата је из реда судија, који се не позивају на разговор. Разговори са 

осталим пријављеним кандидатима обављени су дана 26.10.2015. године. 

Комисија је након разматрања свих пријава, а имајући у виду ранг суда за који се 

бира судија, одлучила да предложи кандидата из реда судија. Приликом одлучивања о 

предлогу кандидата водило се рачуна о дужини судијског стажа, резултатима рада и 

мишљењу седнице свих судија. На основу свега изнетог, Комисија је одлучила да 

предложи Савету да за судију Апелационог суда у Нишу буде изабрана: 

- Соња Симоновић Стојановић, судија Основног суда у Нишу, која је рођена 9. 

марта 1964. године у Нишу. Основне студије завршила је на Правном факултету 

Универзитета у Ниши 21. априла 1987. године. Правосудни испит је положила 

25. априла 1989. године. Од 1986. године радила је у Општинском суду у Нишу 

као приправник, а затим је након положеног правосудног испита наставила да 

ради као судијски помоћник у истом суду. За судију Општинског суда у Нишу је 

изабрана 19. јула 1994. године. Од 1994. године до 1999. године поступала је у 

парничним предметима, а од 1999. године до 2006. године у ванпарничним 

предметима. У период од 2003. године до 2006. године била је председник 

Ванпарничног одељења. Од јануара 2006. године поступа у парничним 



предметима, а по добијању Сертификата о поседовању посебних знања из 

области права детета, у предметима из породичног права. У 2009. години била 

је активно укључена у пројекта Агенције за међународни развој Сједињених 

Америчких Држава (USAID), за решавање старих предмета и скраћење времена 

потребног за обраду предмета, као члан тима који је непосредно радио на 

решавању старих предмета Општинског суда у Нишу. Одлуком Високог савета 

судства од 16. децембра 2009. године, изабрана је на сталну судијску функцију у 

Основни суд у Нишу, коју обавља почев од 1. јануара 2010. године. Поступа у 

парничним предметима и предметима из породичног права. Од 2011. године 

ради као ментор на програму почетне обуке Правосудне академије. Активно 

ради у редакцијској групи за грађанско право на Билтену судске праксе Вишег 

суда у Нишу. Од 1. јануара 2014. године налази се на месту заменика 

председника Основног суда у Нишу. Судија Соња Симоновић Стојановић је 

завршила обуку за судије у организацији ABACELI на тему: „Школа од тужбе 

до пресуде”. Завршила је тренинг у оквиру стицања посебних знања 

предвиђених чланом 203. Породичног закона и поседује сертификат 

Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање о поседовању посебних 

знања из области права детета у поступцима у вези са породичним односима; 

тренинг „Професионални ПР и комуникација за судове у Србији”, у 

организацији Правосудног центра у пројекту подржаном од стране 

Министарства спољних послова Краљевине Норвешке. У марту 2015. године 

добила је сертификат о поседовању посебних знања из области примене закона 

о заштити узбуњивача. Учесник је бројних семинара и научних скупова. Служи 

се енглеским језиком. На основу извештаја о раду Основног суда у Крагујевцу, 

утврђено је да је судија Соња Симоновић Стојановић у 2012. години, 

поступајући у П, П2, Пл, Пом материји, укупно решила 384 предмета, од тога 

мериторно 279 предмета, уз савладавање прилива од 114,97%. По жалби је 

разматрано 39 одлука, од којих су 3 укинуте, што износи 7,69%. У 2013. години, 

поступајући у П, П2, Пл, Пом материји, укупно је решила 404 предмета, од тога 

мериторно 237 предмета, уз савладавање прилива од 128,25%. По жалби је 

разматрано 45 одлука, од којих је 10 укинуто, што износи 22,22%. У 2014. 

години, поступајући у П, П2, Пл, Пом материји, укупно је решила 557 предмета, 

од тога мериторно 351 предмет, уз савладавање прилива од 79,57%. По жалби је 

разматрано 27 одлука, од којих су 4 укинуте, што износи 14,81%. 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку о избору једног судије у 

Апелационом суду у Нишу, тако што се: 

 

- Соња Симоновић Стојановић, судија Основног суда у Нишу, бира за судију 

Апелационог суда у Нишу. 

 

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

у Виши суд у Нишу, 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 Вишем суду у Нишу. Реч даје судији Мирољубу Томић, 

који је предесдник Комисије за избор судија у Вишем суду у Нишу. 

 

Судија Мирољуб Томић наводи да је оглас за избор судија у Вишем суду у Нишу 

објављену у “Службеном гласнику РС“ број 65/15 од 24.07.2015. године. На оглас за 

избор судија у Вишем суду у Нишу пријавило се укупно 58 кандидата: 53 кандидата из 

реда судија, 2 кандидата из реда судијских помоћника, 2 кандидата из реда адвоката и 



1 кандидат из реда осталих лица. Већина кандидата је из реда судија, који се не 

позивају на разговор. Разговори са осталим пријављеним кандидатима обављени су 

дана 26.10.2015.  

Комисија је након разматрања свих пријава, а имајући у виду ранг суда за који се 

бира судија, одлучила да предложи кандидате из реда судија. Приликом одлучивања о 

предлогу кандидата водило се рачуна о дужини судијског стажа, резултатима рада и 

мишљењу седнице свих судија. На основу свега изнетог,  Комисија је одлучила да 

предложи Савету да за попуну три упражњена судијска места у Вишем суду у Нишу 

буду изабрани: 

1. Сузана Стаменковић, судија Основног суда у Нишу, којаје рођена 15. новембра 

1956. године у Нишу. Основне студије завршила је на Правном факултету 

Универзитета у Нишу 11. новембра 1983. године. Правосудни испит је 

положила 28. априла 1992. године. Први радни однос је засновала 16. јануара 

1985. у СОУР „Агрокомбинат” Ниш РО „Ангропромет” у Нишу, где је радила 

до 31. децембра 1989. године, а од 1. јануара 1990. године до 31. августа радила 

је у ТП „Ангропромет” у Нишу, као заступник пред судовима. За судију 

Општинског суда у Нишу је изабрана 19. јула 1994. године, а на дужност је 

ступила 1. септембра 1994. године. Одлуком Високог савета судства од 16. 

децембра 2009. године, изабрана је на сталну судијску функцију у Основни суд 

у Нишу, коју обавља почев од 1. јануара 2010. године. Поступа у грађанској 

материји. Била је председник Грађанског одељења до 31. децембра 2013. године. 

Судија Сузана Стаменковић поседује сертификат о поседовању посебних знања 

из области права детета, сертификат о поседовању звања медијатора, ментор је 

полазницима почетне обуке на Правосудној академији. У периоду од 2009. 

године до 2013. године била је учесник - излагач радова на Симпозијуму са 

међународним учешћем: „Заштита на раду мултидисциплинарно остваривање 

безбедности и здравља на раду”, као Симпозијума „Судскомедицинско 

вештачење у медицини рада”.На основу извештаја о раду Основног суда у 

Крагујевцу, утврђено је да је судија Сузана Стаменковић у 2012. години, 

поступајући у П и П2 материји, укупно решила 376 предмета, од тога мериторно 

260 предмета, уз савладавање прилива од 117,87%. По жалби је разматрана 61 

одлука, од којих је 16 укинуто, што износи 26,23%.У 2013. години, поступајући 

у П и П2 материји, укупно је решила 415 предмета, од тога мериторно 253 

предмета, уз савладавање прилива од 138,80%. По жалби је разматрано 53 

одлуке, од којих је 7 укинуто, што износи 13,21%.У 2014. години, поступајући у 

П и П2  материји, укупно је решила 973 предмета, од тога мериторно 679 

предмета, уз савладавање прилива од 85,88%. По жалби је разматрано 29 

одлука, од којих је 6 укинуто, што износи 20,69%. 

2. Никола Пржић, судија Основног суда у Нишу, који је рођен 26. новембра 1956. 

године у Нишу. Основне студије завршио је на Правном факултету 

Универзитета у Нишу 1980. године. Правосудни испит је положио 1993. године. 

Након одслужења војног рока, 1982. године је засновао радни однос у 

трговинском предузећу ДП „Нишелекто”. За судију Општинског суда у Нишу је 

изабран 21. јула 1997. године. Углавном је поступао у грађанској материји, 

четири и по године у извршној, био је председник Извршног одељења, а кратко 

време је радио и кривичну материју. Одлуком Високог савета судства од 16. 

децембра 2009. године, изабран је на сталну судијску функцију у Основни суд у 

Нишу, коју обавља почев од 1. јануара 2010. године. Поступа у грађанској 

материји и председник је Грађанског одељења Основног суда у Нишу. Учесник 

је више семинара, едукација и округлих столова. Поседује сертификат 

Правосидног центра за обуку и стручно усавршавање од 24. фебруара 2006. 

године, по основу учешћа на семинарима о правима детета, преступништву 

младих и поступку са малолетним учиниоцима кривичних дела; сертификат 

Правосудне академије од 17. октобра 2014. године о поседовању посебних 



знања из области права детета; сертификат од 14. марта 2015. године из области 

примене Закона о заштити узбуњивача.На основу извештаја о раду Основног 

суда у Крагујевцу, утврђено је да је судија Никола Пржић у 2012. години, 

поступајући у П, ИпвИ, ИпвИвк материји, укупно решио 448 предмета, од тога 

мериторно 315 предмета, уз савладавање прилива од 114,29%. По жалби је 

разматрано 87 одлука, од којих је 12 укинуто, што износи 13,79%.У 2013. 

години, поступајући у П, ИпвИ, ИпвИвк материји, укупно је решио 539 

предмета, од тога мериторно 405 предмета, уз савладавање прилива од 100,56%. 

По жалби је разматрана 101 одлука, од којих је 17 укинуто, што износи 

16,83%.У 2014. години, поступајући у П, Пл, Пом материји, укупно је решио 

392 предмета, од тога мериторно 222 предмета, уз савладавање прилива од 

59,21%. По жалби је разматрано 171 одлука, од којих су 33 укинуте, што износи 

19,30%. 

3. Иван Соколовић, судија Основног суда у Нишу, који је рођен 25. августа 1959. 

године у Белој Паланци. Основне студије завршио је на Правном факултету 

Универзитета у Нишу 1987. године. Правосудни испит је положио 1989. године. 

Од 1987. године до 1988. године радио је у Општинском суду у Нишу као 

судијски приправник, а у периоду од 1989. године до 1992. године, као судијски 

помоћник. За судију Општинског суда у Нишу је изабран 1992. године. Одлуком 

Високог савета судства од 16. децембра 2009. године, изабран је на сталну 

судијску функцију у Основном суду у Нишу, коју обавља почев од 1. јануара 

2010. године. Поступа у материји радних спорова и председник је Одељења за 

радне спорове Основног суда у Нишу. На основу извештаја о раду Основног 

суда у Нишу, утврђено је да је судија Иван Соколовић у 2012. години, 

поступајући у П1 материји, укупно решио 318 предмета, од тога мериторно 229 

предмета, уз савладавање прилива од 133,05%. По жалби је разматрано 113 

одлука, од којих је 22 укинуто, што износи 19,47%.У 2013. години, поступајући 

у П1 материји, укупно је решио 285 предмета, од тога мериторно 205 предмета, 

уз савладавање прилива од 195,21%. По жалби су разматране 92 одлуке, од 

којих је 13 укинуто, што износи 14,13%.У 2014. години, поступајући у П1 

материји, укупно је решио 302 предмета, од тога мериторно 238 предмета, уз 

савладавање прилива од 50,33%. По жалби је разматрано 118 одлука, од којих је 

12 укинуто, што износи 10,17%. 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије. 

Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку о избору три судије у Вишем суду 

у Нишу, тако што се: 

 

- Сузана Стаменковић, судија Основног суда у Нишу, бира за судију Вишег 

суда у Нишу; 

- Никола Пржић, судија Основног суда у Нишу,бира за судију Вишег суда у 

Нишу; 

- Иван Соколовић, судија Основног суда у Нишу, бира за судију Вишег суда 

у Нишу. 

 

9. Разно 

1. Престанак функције судије поротника на лични захтев 

Софија Обућина, судија поротник Основног суда у Обреновцу, поднела захтев за 

престанак функције судије поротника. 



Високи савет судства '''' ''''''''''''''''''' донео одлуку да Софији Обућина, судији 

поротнику Основног суда у Обреновцу, престаје функција судије поротника на 

лични захтев. 

 

Звездана Радосављевић, судија поротник Основног суда у Нишу поднела захтев за 

престанак функције судије поротника. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да Звездани Радосављевић, 

судији поротнику Основног суда у Нишу, престаје функција судије поротника на 

лични захтев. 

 

 

2. Упућивање судија на студијска путовања 

1. Разматрање захтева за упућивању на студијско путовање судија: 

1) Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда 

2) Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суда 

3) Драган Јоцић, председник Апелационог суда у Нишу 

4) Душко Миленковић, председник Апелационог суда у Београду 

5) Јасмина Васовић, судија Апелационог суда у Београду 

6) Миодраг Мајић, судија Апелационог суда у Београду 

7) Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду (Посебно одељење 

Вишег суда у Београду за организовани криминал) 

8) Александар Трешњев, судија Вишег суда у Београду  (Посебно одељење 

Вишег суда у Београду за организовани криминал). 

 

Студијска посета се планира од 31.10. до 07.11.2015. године, у организацији 

Канцеларије сталног правног саветника Министарства правде САД при Амбасади САД 

у Београду. Циљ посете: упознавање са надлежним правосудним институцијама САД, 

праћење различитих фаза адверзијалног кривичног поступка у одабраним предметима 

пред федералним и државним судовима у Америци, упознавање и размена искустава са 

америчким судијама, уједначавање судске праксе, квалитет израде одлука и казнена 

политика. Tрошкови путовања и боравка у САД за делегацију Србије сноси 

организатор. 

Високи савет судства ''' '''''''''''''''''''''' донео одлуку дасе судије:Драгомир 

Милојевић, председник Врховног касационог суда, Јанко Лазаревић, судија 

Врховног касационог суда, Драган Јоцић, председник Апелационог суда у Нишу, 

Душко Миленковић, председник Апелационог суда у Београду, Јасмина Васовић, 

судија Апелационог суда у Београду, Миодраг Мајић, судија Апелационог суда у 

Београду, Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду (Посебно одељење 

Вишег суда у Београду за организовани криминал) и Александар Трешњев, судија 

Вишег суда у Београду  (Посебно одељење Вишег суда у Београду за организовани 

криминал) упуте на студијско путовање у САД у периоду од  31.10. до 07.11.2015. 

године и да им се одобрава студијска посета Сједињеним Америчким Државама,  

Вашингтону и Мајамију, у периоду од 31. октобра до 7. новембра 2015. године, у 

организацији Канцеларије сталног правног саветника Министарства правде САД 

при Амбасади САД у Београду. 

 

2. Разматрање захтева за упућивању на студијско путовање Јасмине 

Стаменковић, судије Привредног апелационог суда, у Шпанију - Аликанте, 

у оквиру Европског завода за жигове и индустријски дизајн 



Председник Привредног апелационог суда, Мирослав Николић, дописом VIII Су. 

400/15 од 27. октобра 2015. године, обавестио је Високи савет судства да је сагласан да 

Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда, буде упућена на семинар 

судија у Шпанију - Аликанте, у периоду од 4. до 5. новембра 2015. године, у оквиру 

Европског завода за жигове и индустријски дизајн. Позив је упућен преко Завода за 

интелектуалну својину Републике Србије. 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' донео одлуку дасе Јасмини Стаменковић, 

судији Привредног апелационог суда, одобрава студијска посета Шпанији, у 

периоду од 4. до 5. новембра 2015. године.  

3. Доношење одлуке о покретању поступка за разрешење '''''''''''' 

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

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је решењем 

Високог савета судства број 116-04-603/2015-01 од 22.09.2015. године, у жалбеном 

дисциплинском поступку у предмету против ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' по изјављеним жалбама Дисциплинског тужиоца Високог савета 

судства, судије ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''', 

'''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''оглашена одговорном због извршења Тешког дисциплинског 

прекршаја из члана 90. став 2. Закона о судијама у вези дисциплинског прекршаја 

неоправдано одуговлачење поступка из члана 90. став 1. алинеја 7. Закона о судијама. 

Имајући у виду одредбу члана 62. Закона о судијама који прописује као разлог за 

разрешење судије учињени тежак дисциплински прекршај, као и чињеницу да је 

решењем Високог савета судства број 116-04-603/2015-01 од 22.09.2015. године 

утврђено да '''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' оглашена 

одговорном због извршења Тешког дисциплинског прекршаја из члана 90. став 2. 

Закона о судијама у вези дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење 

поступка из члана 90. став 1. алинеја 7. Закона о судијама, стекли су се разлози за 

покретање поступка за разрешење '''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''  у смислу члана 64. став 

2. Закона о судијама по службеној дужности од стране Високог савета судства. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку о покретању поступка за 

разрешење ''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''' '' ''''''''''''''' 

 

4. Разматрање захтева адвоката Николе Ђорђевића за одузимање имунитета 

судији Првог основног суда у Београду, Ирени Мартиновић 

Судија Бранка Банчевић обавештава Савет да је адвокат Никола Ђорђевић поднео 

захтев Високом савету судства за за одузимање имунитета судији Првог основног суда 

у Београду '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''', из разлога што је поднео кривичну пријаву против 

наведене судије због кривичног дела из члана 360. КЗ РС – кршење закона од стране 

судије, јавног тужиоца и његовог заменика. У поднетом захтеву се предлаже да Високи 

савет судства одузме имунитет наведеној судији, ради вођења кривичног поступка за 

учињено кривично дело. 

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да одбаци 

захтев адвоката Николе Ђорђевића за одузимање имунитета судији Првог 

основног суда у Београду '''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

 

5. Доношење одлуке о расписивању огласа за избор две судије за Апелациони 

суд у Новом Саду 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства предлаже да се распише 

оглас за избор две судије за Апелациони суд у Новом Саду, имајући у виду да су неке 



судије отишле у пензију и да су упражњена судијска места, чије попуњавање је 

неопходно за правилно функционисањеовог суда. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да распише оглас за избор две 

судије за Апелациони суд у Новом Саду. 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о формирању Комисије за избор 

судија у Апелационом суду у Новом Саду у саставу: 

 

- судија Мирјана Ивић, председник Комисије и чланови Комисије: судије 

Мирољуб Томић и Бранка Банчевић. 

 

После разматрања свих тачака дневног реда прешло се на општу дискусију: 

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

председник Основног суда у Ужицу, Бранка Јанковић, дописом број СУ VIII 42-

146/15 од 22.01.2015. године обавестила Високи савет судства да је овај суд 

дана 22.10.2015. године испунио активност предвиђену Планом за повећање 

поверења јавности у рад Основног суда у Ужицу и поводом Европског дана 

цивилне правде организовао и одржао манифестацију „Дан отворених врата“. 

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

удружење Алтернатива за Промене Прешево доставило Високом савету судства 

допис дана 28.10.2015. године, у којем се прилаже петиција за повратак 

Основног суда у Прешеву, са потписом 5468 потписа грађана. Наведена 

петиција је послата и другим државним институцијама и амбасадама. 

3. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је у 

најкраћем временском периоду потребно одржати састанак Комисије за 

вредновање рада судија, како би се размотрила примена појединих одредаба 

Правилника о вредновању, јер супримећене примедбе судија апелационих 

судова.  

 

4. Министар правде, Никола Селаковић наводи да би било добро да Високи савет 

судства у наредном периоду изради анализу рада судова у периоду од 2011. до 

2015. године, или кроз разматрање рада свих судова или на основу узорака. На 

основу такве анализе, видео би се стварни учинак судова у траженом 

периоду,који судови су остварили напредак у свом раду, као и који су судови са 

највећим проблемима у функционисању. 

Након излагња, министар правде напушта седницу због седнице Владе која је 

заказана за 11,00 часова. 

5. Мајда Кршикапа, секретар Савета, информише чланове Савета да ће се 

студијска посета Надзорног одбора формираног у оквиру пројекта „Подршка 

успостављању националног система подршке жртвама и сведоцима кривичних 

дела у Србији“ Мисије ОЕБС одржати у Републици Ирској у трајању од три 

радна дана између 30.11. и 04.12.2015. године. Испред Савета наведеном 

судијском путовању ће присуствовати судије Бранка Банчевић и Соња 

Видодановић, изборни чланови из реда судија, које су чланови Надзорног 

одбора формираног у оквиру пројекта „Подршка успостављању националног 

система подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ Мисије 

ОЕБС. 

 

6. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства сматра да поводом 

дописа Врховног касационог суда бр. I Су-1 240/15 од 30.10.2015. године, 

Високи савет судства треба да подржи иницијативу саветника Врховног 

касационог суда. Све тоу циљу да се запослени у правосуђу издвоје на начин 



како је то учињено у члану 10. став 3. Закона о систему плата запослених у 

јавном сектору, на исти начин као запослени у органима у чијем су делокругу 

безбедоносни и обавештајни послови. Неспорно је да саветници Врховног суда 

обављају специфичан посао, јер раде у највишој судској инстанци. 

Високи савет судства је једногласно подржао иницијативу наведену у допису 

Врховног касационог суда бр. I Су-1 240/15 од 30.10.2015. године. 

 

7. Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну 

самоуправу наводи да ће Предлог за члана Високог савета судства из реда 

професора бити на наредној седнициОдбора за правосуђе, државну управу и 

локалну самоуправу и да очекује да ће одлучивање по том предлогу након тога 

бити предат на усвајање Народној скупштини. 

 

8. Судија Александар Стоиљковски информише чланове Савета да је свечана 

додела „Кристалне ваге правде“, у организацији Савета Европеодржана 23. 

октобра у Бања Луци, Босна и Херцеговина. „Кристална вага правде“ се 

додељује за иновативне судске праксе које примењују Европске правосудне 

институције.Учешће у такмичењу за ову престижну награду је узело 47 земаља 

са 80 пројеката. Високи савет судства Републике Србије је са својим програмом 

„Упутство за дефинисање модела типског суда за Основни и Виши суд 

Републике Србије“ ушао у ужи избор за награду „Кристална вага правде“ и том 

приликом освојио Специјалну награду. Награду је примио члан Високог савета 

судства, судија Александар Стоиљковски.„Кристална вага правде“ ове године 

припала је Шкотском правосудном институту за пројекат „Judicial 

Hub“.Свечаној додели Кристалне ваге правде су присуствовале бројне званице, 

међу којима и председник ЦЕПЕЈ-а, господин Georg Stawa, Игор Црнадак, 

министар спољних послова Босне и Херцеговине, Јосип Грубеша, министар 

правде БиХ, Мато Јозић, федерални министар правде БиХ, Антон Касиповић, 

министар правде Републике Српске.Заједно са свечаном доделом Кристалне 

ваге правде обележен је и Европски дан правде. 

 

 

      Седница је завршена у 11,15часова. 

Записник саставила:  

 

                 Смиља Спасојевић 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                        Драгомир Милојевић 


