
Република Србија
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

Број: 06-00-3/2016-01
Датум: 27. јануар 2016. године

Б е о г р а д

ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ
СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

одржане 27. јануара 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 и
Соња Видановић, изборни чланови из реда судија, Никола Селаковић, министар правде,
Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну
самоуправу и др Милан Шкулић, изборни члан из реда професора правног факултета.

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 да се друга
предложена тачка Дневног реда и то доношење одлуке о постојању разлога за разршење
председника суда по предлогу министра правде број 021-05-130/2015-03 од 11.09.2015.
године одложи за нарадну седницу, из разлога што је од стране председника суда
достављена уредна медицинска документација да се она налази на боловању и да није у
могућности да приступи на заказано изјашњење на данашњу седницу.

Постоје индиције да се ради о злоупотреби права, из разлога што је боловање
отворено дана 19.01.2016. године, истог дана када је председнику суда уредно уручен
позив за изјашњење за данашњу седницу, али имајући у виду да је од стране судије
достављена уредна медицинска документација, на страни судије постоје оправдавајући
разлози за данашњи изостанак.

С тим у вези врши наведену измену и предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Усвајање Записника са Друге редовне седнице Високог савета судства која је
одржана 22. јануара 2016. године;

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



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

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

5. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Основни суд у Крагујевцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број
59/15 дана  02. јула 2015. године;

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

9. Доношење одлуке по жалби судије на решење дисциплинске комисије Високог
савета судства број 116-04-00621/2015-05 од 23.10.2015. године;

10. Доношење одлуке о упућивању судија на студијска путовања;
11. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века;
12. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев;
13. Разно.

Никола Селаковић, министар правде се јавља за реч и наводи да према његовом
мишљењу председник суда чије је разрешење преложио у смислу члана члана 52. став
1. и 2. Закона о уређењу судова злоупотребљава боловање и изражава сумњу да је у
питању таква природа болести да није у стању да приступи у Високи савет судства на
изјашњење, које не би потрајало дуже од сат времена. Сматра да се ради о пролонгирању
поступка од стране председника суда, у циљу да се распусти Скупштина, због
најављених предстојећих избора, у ком случају неће моћи да се донесе одлука од стране
Скупштине, уколико савет упути предлог Народној скупштини за разрењење
председника суда.

Мишљења је да Савет може да ради по овој тачки Дневног реда, имајући у виду
да је од стране председника суда дато детаљно писмено изјашњење. Он је свакако изузет
из одлучивања Савета по овој тачки Дневног реда, из разлога што је као министар правде
поднео предлог за разрешење, али сматра да има право да изнесе свој став о некоректном
понашању председника суда у овом поступку.

С тим у вези, не жели ни да говори о самом предмету, о томе ће одлучивати Савет.
Али, поставља питање до када ће овакава ситуација да се понавља, јер је предлог поднет
септембра месеца 2015. године и прошло је готово пола године, а да се нису створили
услови да се оконча поступак по поднетом предлогу за разрешење председника суда.

Посебно истиче да након подношења предлога, између министарства правде и
суда којим руководи овај председник не постоји никаква сарадња.

Напомиње такође да уколико и дође до разрешења са функције председника суда,
не долази до престанка судијске функције.



Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да овог пута
предлаже да се одлучивање по овој тачки Дневног реда одложи, јер је као доказ
приложена валидна лекарска документација, те имајући у виду да из исте произилази да
се председник суда налази на боловању до 03.02.2016. године, предлаже да се упути
позив за изјашњење за дан 05.02.2016. године.

Сви чланови Савета су једногласно усвојили предлог Председника.

Након тога, Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства ставља на
гласање измењени предложени Дневни ред.

Чланови Савета нису имали примедбе на предложени Дневни ред, ни предлоге за
допуну предложеног Дневног реда, те су ''''''''''''''''''''''''''' усвојили предложени Дневни ред.

1. Усвајање Записника са Друге редовне седнице Високог савета судства која је
одржана 22. јануара 2016. године

Чланови Савета нису имали примедбе на достављени Записник са Друге редовне
седнице Високог савета судства која је одржана 22. јануара 2016. године, те су
''''''''''''''''''''''''''''' усвојили Записник Друге редовне седнице Високог савета судства која је
одржана 22. јануара 2016. године.

2. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Основни суд у Ивањици, 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 Ивањици. Реч даје судији Бранки Банчевић,
која је председник Комисије за избор судија у Основном суду у Ивањици.

Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Основном суду у
Ивањици пријавило укупно 22 кандидата, 16  кандидата из реда судијских помоћника и
6 кандидата из реда осталих лица.

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 17. децембра 2015. године,
с тим што је део кандидата био на разговорима у претходном периоду када су се
изјаснили на записнику и за Основни суд у Ивањици.

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

1. Гојковић Данијела, судијски помоћник у Основном суду у Чачку.

Гојковић Данијела је рођена 19. јуна 1979. године у Пећи. Основне студије je
завршила на Правном факултету Универзитета у Приштини 5. априла 2006. године, са
општим успехом 6,85. Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Краљеву и
то најпре као волонтер-приправник, а потом и као судијски приправник. Обављала је све
послове у циљу самосталног оспособљавања и усавршавања, с тим што је током 2008.
године била упућена на три месеца у Општинско јавно тужалаштво у Чачку. Правосудни
испит је положила 31 марта 2010. године, након чега је засновала радни однос у



Основном суду у Чачку, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског
сарадника. Прво је распоређена у ванпарнично одељење, где је радила нацрте свих
одлука из наведене материје. После рада у ванпарничном одељењу, одлуком вршиоца
функције председника суда, задужена је да ради нацрте судских одлука у свим
материјама, а посебно у парничној материји. Распоређена је на рад у извршно одељење
1. јуна 2012. године, где и даље ради у звању вишег судијског сарадника. У наведеној
материји обавља све послове, уз задужење за поступање по приговорима странака, почев
од испуњености процесних услова за изјављивање правног лека, па до реферисања у
другом степену и израде нацрта одлука по приговорима. Одлуком председника суда
задужена је за свакодневну контролу и надзор над радом судских извршитеља, те
пружање правних савета истим у сложенијим предметима приликом поступања на
терену и подношење извештаја о наведеним резултатима. За остварене резултате рада у
2012, 2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу
седнице свих судија Основног суда у Чачку и седнице свих судија Вишег суда у Чачку,
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 Ивањици.

2. Кривокућа Мирослав, корисник почетне обуке Правосудне академије.

Кривокућа Мирослав је рођен 17. новембра 1980. године у Ивањици. Основне студије
je завршио на Правном факултету Универзитета у Београду 15. новембра 2007. године,
са општим успехом 8,00. Након завршених студија, приправнички стаж је обавио у
Општинском суду у Ивањици, а потом и у Основном суду у Пожеги. Правосудни испит
је положио 28. септембра 2011. године. По положеном правосудном испиту, засновао је
радни однос у Привредном друштву ,,Пролетер” ад Ариље, на радном месту
руководиоца Сектора правних, кадровских и општих послова. На наведеном радном
месту налазио се у периоду од 17. октобра 2011. године до 16. јула 2012. године. Од 1.
децембра 2012. године је у радном односу на одређено време на Правосудној академији
као корисник почетне обуке. Завршни испит је положио 1. јула 2015. године, са
коначном оценом почетне обуке 4,94 и завршном оценом 5,00. Говори енглески језик и
познаје рад на рачунару. Према мишљењу директора Правосудне академије, кандидат
Кривокућа Мирослав је стручан, оспособљен и достојан за обављање судијске функције
и свестан је обавезе да својим радом и понашањем мора да штити углед судијског позива
и да својим личним примером ради на његовом унапређењу.

Судија Бранка Банчевић истиче да је било још добрих кандидата и посебно напомиње
Наташу Филиповић, затим Марију Златковић, као и Марка Драшкић из Пожеге, али
Комисија је због свега горе наведеног, одлучила да предложи Мирослава Кривокућу и
Данијелу Гојковић.

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 Ивањици, предложе следећи
кандидати:

 Гојковић Данијела, судијски помоћник у Основном суду у Чачку,
 Кривокућа Мирослав, корисник почетне обуке Правосудне академије.

3. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Основни суд у Пријепољу, 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 две судије у Основном суду у Пријепољу. Реч даје судији Бранки
Банчевић, која је председник Комисије за избор судија у Основном суду у Пријепољу.

Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Основном суду у
Пријепољу пријавило укупно 24 кандидата, 11 кандидата из реда судијских помоћника,
4 кандидата из реда адвоката и 9 кандидата из реда осталих лица.

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 17. децембра 2015. године,
с тим што је део кандидата био на разговорима у претходном периоду када су се
изјаснили на записнику и за Основни суд у Пријепољу.

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

1. Кукуљац Мухамед, судијски помоћник у Основном суду у Пријепољу.

Кукуљац Мухамед је рођен 1. јануара 1975. године у Пријепољу. Основне студије
je завршио на Правном факултету Универзитета у Подгорици 24. априла 2002. године,
са општим успехом 7,38. Од 15. октобра 2002. године до 15. октобра 2005. године, радио
је као судијски приправник у Општинском суду у Пријепољу. Правосудни испит је
положио 27. октобра 2009. године. У периоду од  14. јануара 2010. године до 23.
септембра 2012. године, радио је у Општинској управи општине Пријепоље као стручни
сарадник за правне послове у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове. Од 24. септембра 2012. године, запослен је у
Основном суду у Пријепољу, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског
сарадника. Звање вишег судијског сарадника је стекао у јануару 2014. године. За
остварене резултате рада у 2013. и 2014. години, оцењен је оценом „нарочито се истиче”,
а за 2012. годину није оцењен, пошто је био у радном односу на одређено време. Према
мишљењу седнице свих судија Основног суда у Пријепољу, 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
Пријепољу.

2. Тописировић Драган, судијски помоћник у Основном суду у Пријепољу.

Тописировић Драган је рођен 4. јануара 1979. године у Пријепољу. Основне
студије je завршио на Правном факултету Универзитета у Београду 3. фебруара 2005.
године, са општим успехом 7,64. Приправничку праксу као приправник - волонтер
обавио је у Општинском суду у Пријепољу, у периоду од маја до децембра 2005. године.
По одслужењу војног рока, засновао је радни однос на одређено време у Општинском
суду у Пријепољу, на радном месту судијског приправника, где је прошао комплетан
програм обуке предвиђен за судијске приправнике. Правосудни испит је положио 29.
јуна 2009. године. На Правном факултету Универзитета у Београду положио је 3. јуна
2010. године завршни испит на студијама за иновацију - специјализацију знања из
области јавнобележничког права. У периоду од 1. октобра 2010. године до 23. септембра
2012. године, био је радно ангажован у Републичком геодетском заводу, у службама за
катастар непокретности Пријепоље, Нови Пазар, Суботица и Пожаревац, где је радио на
пословима припреме за излагање података на јавни увид и на пословима председника
Комисије за излагање података на јавни увид. Током овог периода стекао је и унапредио
знања на пољу стварних права на непокретностима, одржао је велики број рочишта и
стекао знатна искуства у раду са странкама. Од 24. септембра 2009. године, запослен је



на неодређено време у Основном суду у Пријепољу, на радном месту судијског
помоћника, у звању судијског сарадника. Звање вишег судијског сарадника је стекао у
јануару 2015. године. Распоређен је у грађанско одељење, где поступа по парничним,
породичним и радним предметима, као и по предметима поводом приговора на решења
о извршењу о којима одлучује Ипв и ИпвИ веће овог суда. Помаже судијама у раду, ради
на изради нацрта судских одлука, прати судску праксу и правна схватања. За остварене
резултате рада у 2013. и 2014. години, оцењен је оценом „нарочито се истиче”, а за 2012.
годину није оцењен, пошто је био у радном односу на одређено време. Учесник је
семинара ,,Невидљиви сведоци и двоструке жртве”, у организацији Аутономног женског
центра. Био је учесник на годишњем саветовању судија у Врњачкој Бањи 2013. године и
2014. године. Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Пријепољу,
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 Пријепољу.

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 Пријепољу, предложе следећи кандидати:

 Кукуљац Мухамед, судијски помоћник у Основном суду у Пријепољу,
 Тописировић Драган, судијски помоћник у Основном суду у Пријепољу.

4. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Основни суд у Крушевцу, 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 три судије у Основном суду у Крушевцу. Реч даје судији Бранки Банчевић, која
је председник Комисије за избор судија у Основном суду у Крушевцу.

Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Основном суду у
Крушевцу пријавило укупно 73 кандидата, 1 кандидат из реда судија, 48  кандидата из
реда судијских помоћника, 6 кандидата из реда адвоката и 18 кандидата из реда осталих
лица.

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 14. и 16. децембра 2015.
године, с тим што је део кандидата био на разговорима у претходном периоду када су се
изјаснили на записнику и за Основни суд у Крушевцу.

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

1. Лазић Раичевић Мирјана, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу.

Лазић Раичевић Мирјана је рођена 19. јуна 1977. године у Брусу. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 22. јуна 2001. године, са
општим успехом 9,80. У току студирања 1998. године и 1999. године, добила је
похвалнице које Правни факултет додељује својим најбољим студентима.
Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Крушевцу у периоду од 2001.



године до 2004. године. У току приправничког стажа похађала је семинаре Београдског
центра за људска права. Правосудни испит је положила 31. марта 2004. године, са
општим успехом ,,врло добро”. Радни однос на неодређено време у Општинском суду у
Крушевцу, на радном месту судијског помоћника, засновала је 1. марта 2005. године, а
звање вишег судијског сарадника стекла је 1. марта 2007. године. Од 2005. године до
2007. године, била је распоређена на пословима судске управе и пословима правне
помоћи у грађанским стварима. Од 2007. године поступа  у оставинској материји, а од
2014. године, поред оставинске, распоређена је и на пословима судске праксе. За
остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се
истиче”. Учесник је семинара ,,Основе права Европске уније за припрему правосуђа за
спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању”, у организацији Правосудног
центра за обуку и стручно усавршавање. Према мишљењу седнице свих судија Основног
суда у Крушевцу, 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 Крушевцу. Седница свих
судија Апелационог суда у Крагујевцу је прихватила мишљење седнице свих судија
нижестепених судова из којих кандидати потичу.

2. Рогановић Јасмина, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу.

Рогановић Јасмина je рођена 15. октобра 1967. године у Крушевцу. Основне
студије je завршила на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 25. марта 1992.
године, са општим успехом 6,84. Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у
Крушевцу, у периоду од 1992. године до 1995. године. Правосудни испит је положила
30. октобра 1995. године, те наставила да ради у истом суду на месту судијског
сарадника. У периоду од 1997. године до 2000. године, постављена је за заменика
председника Извршног одбора СО Крушевац. Од 2000. године се налази на месту
судијског помоћника, у звању вишег судијског сарадника у Општинском суда у
Крушевцу, а сада Основног суда у Крушевцу. У свом досадашњем радном искуству,
радила је на изради нацрта одлука у кривичној, парничној, извршној и ванпарничној
материји, као и пословима овере докумената. За остварене резултате рада у 2012, 2013.
и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Учесник је семинара ,,Основе
права Европске Уније за припрему правосуђа за спровођење Споразума о стабилизацији
и придруживању”, у организацији Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање.
Служи се енглеским језиком и познаје рад на рачунару. Према мишљењу седнице свих
судија Основног суда у Крушевцу и седнице свих судија Вишег суда у Крушевцу,
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 Крушевцу. Седница свих судија Апелационог суда у Крагујевцу
је прихватила мишљење седнице свих судија нижестепених судова из којих кандидати
потичу.

3. Цветковић Владан, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу.

Цветковић Владан је рођен 24. августа 1974. године у Крушевцу. Основне студије
је завршио на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 28. јануара 2000. године,
са општим успехом 6,76. Приправнички стаж је обавио у Окружном суду у Крушевцу, у
периоду од 2000. године до 2002. године. Правосудни испит је положио 26. децембра
2002. године, са општим успехом „положио”. Након положеног правосудног испита, 28.
марта 2003. године, засновао је радни однос на неодређено време у Окружном суду у
Крушевцу, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника, а 2005.
године је стекао звање вишег судијског сарадника. Од 2010. године до 2014. године, био



је распоређен на радно место секретара суда, а након тога наставио је да обавља послове
судијског помоћника у Вишем суду у Крушевцу. У свом досадашњем раду активно је
учествовао у раду како кривичног, тако и парничног одељења, у првом и у другом
степену, израђивао нацрте одлука, учествовао у раду ванрасправног већа, обављао
послове из области судске управе, уз интезивно праћење судске праксе. За остварене
резултате рада у 2012, 2013. и 2014. години, оцењен је оценом „нарочито се истиче”.
Говори енглески језик и познаје рад на рачунару. Према мишљењу седнице свих судија
Вишег суда у Крушевцу, 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 Крушевцу. Седница свих
судија Апелационог суда у Крагујевцу је прихватила мишљење седнице свих судија
нижестепених судова из којих кандидати потичу.

Судија Бранка Банчевић истиче да је и судијски помоћник Ђорђе Савић од стране
Комисије оцењен као јако добар кандидат, али пошто су расписана само три места
предлог Комисије су горе наведена три кандидата.

Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну
самоуправу подржава предлог Комисије, али жели да напомене судијског помоћника
Богојевић Драгану из судске јединице Варварин, за коју има сазнања да је јако добар
кандидат.

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 Крушевцу, предложе следећи кандидати:

 Лазић Раичевић Мирјана, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу,
 Рогановић Јасмина, судијски помоћник у Основном суду у Крушевцу,
 Цветковић Владан, судијски помоћник у Вишем суду у Крушевцу.

5. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Основни 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 четири судије у Основном суду у Крагујевцу. Реч даје судији Бранки Банчевић,
која је председник Комисије за избор судија у Основном суду у Крагујевцу.

Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Основном суду у
Крагујевцу пријавило укупно 102 кандидата, 1 кандидат из реда судија, 79 кандидата из
реда судијских помоћника, 2 кандидата из реда адвоката и 20 кандидата из реда осталих
лица.

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 30.11.2015, 10.11.2015,
11.12.2015. године и 15.12.2015. године.

Након разматрања свих пријава, обављених разговора и прибављених мишљења,
Комисија је одлучила да за избор четири судије у Основни суд у Крагујевцу, предложи
Савету више кандидата, па да Савет одлучи кога ће предложити Народној скупштини за
избор, из разлога што је много добрих кандидата и није могуће направити тако јасну



селекцију, као што је то рађено приликом избора за друге судове, када није био тако
велики број добрих кандидата.

С тим у вези, напомиње да су неки од канидата које ће предложити Савету
конкурисали и за Прекршајни суд у Крагујевцу, те с тим у вези њих треба посматрати и
као кандидате за тај суд.

Комисија предлаже следеће кандидате:
1. Павловић Оливера, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу;
2. Младеновић Јелена, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу;
3. Дамљановић Јелена, судијски помоћник Основног суда у Крагујевцу – секретар

суда;
4. Тошић Мирела, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу;
5. Бутулија Јанковић Александра, судијски помоћник Апелационог суда у

Крагујевцу;
6. Ритопечки Перић Јелена, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу;
7. Караклић Марија, судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу;
8. Марашевић Јелица,  судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу;
9. Радојковић Кизић Јелена, судијски помоћник Основног суда у Крагујевцу;
10. Вуловић Ненад, судијски помоћник Основног суда у Крагујевцу.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства чита биографије
предложених канидата и истиче да је више добрих и квалитетних кандидата, него
расписаних слободних судијских места у Основном суду у Крагујевцу.

Након дискусије о свим предложеним канидатима од стране Комисије, Драгомир
Милојевић, председник Високог савета судства за избор четири судије у Основни суд у
Крагујевцу, предлaже следеће канидате:

1. Бутулија Јанковић Александра, судијски помоћник у Апелационом суду у
Крагујевцу.

Бутулија Јанковић Александра је рођена 15. септембра 1976. године у Крагујевцу.
Основне студије je завршила на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 28.
септембра 2001. године, са општим успехом 8,26. Приправнички стаж је обавила у
Општинском суду у Крагујевцу, у периоду од 2001. године до 2003. године.  Правосудни
испит је положила у новембру 2004. године. У периоду од 2004. године до 31. децембра
2009. године, радила је на радном месту судијског помоћника у Општинском суду у
Тополи, а затим у периоду од 2010. године до јуна 2014. године, у Вишем суду у
Крагујевцу. У јуну 2014. године засновала је радни однос на радном месту судијског
помоћника у Апелационом суду 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 Крагујевцу.

2. Вуловић Ненад, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу.

Вуловић Ненад је рођен 31. децембра 1976. године у Јагодини. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2. децембра 2003. године,
са општим успехом 6,42. Приправнички стаж је обавио у периоду од 2004. године до
2006. године у Општинском суду у Крагујевцу. Правосудни испит је положио 2008.
године. У периоду од 2008. године до 2009. године, био је запослен на пословима



пореског инспектора канцеларијске контроле у Пореској управи, Регионални центар
Крагујевац, Филијала Крагујевац. Радни однос на радном месту судијског помоћника у
Основном суду у Крагујевцу засновао је 16. маја 2011. године. За остварене резултате
рада у 2012, 2013. и 2014.  години, оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Према
мишљењу седнице свих судија Основног 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
Крагујевцу.

3. Ритопечки Перић Јелена, судијски помоћник у Апелационом суду у
Крагујевцу.

Ритопечки Перић Јелена је рођена 21. септембра 1979. године у Косовској
Митровици. Основне студије je завршила на Правном факултету Универзитета у
Крагујевцу 30. јануара 2004. године, са општим успехом 8,00. Приправнички стаж је
обавила у Окружном суду у Крагујевцу, у периоду од 2004. до 2006. године. Правосудни
испит је положила у новембру 2006. године. Након положеног правосудног испита,
волонтирала је као судијски помоћник у Окружном суду у Крагујевцу, у периоду од
новембра 2006. године до априла 2007. године. У периоду од 2009. до 2011. године,
обављала је послове правног заступника Међународне хуманитарне организације за
ургентне ситуације ,Интерсос”. Радни однос на радном месту судијског помоћника у
Апелационом суду у Крагујевцу засновала је у фебруару 2011. године. За остварене
резултате рада у 2012. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”, а за
остварене резултате рада у 2013. години није испуњавала законске услове за оцењивање,
с обзиром на то да је била на породиљском одсуству. 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 Крагујевцу.

4. Тошић Мирела, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.

Тошић Мирела је рођена 22. марта 1985. године у Задру, Република Хрватска.
Основне студије je завршила на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 26.
децембра 2008. године, са општим успехом 9,65. Приправнички стаж је обавила у
Окружном суду у Крагујевцу, у периоду од 3. јуна до 31. децембра 2009. године, а затим
је од 1. јануара  2010. године до 3. јуна 2011. године, приправнички стаж наставила у
Основном суду у Крагујевцу. Правосудни испит је положила 28. септембра 2011. године.
Радни однос на радном месту судијског помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу
засновала је у новембру 2011. године. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014.
години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 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 Крагујевцу.

Судија Александар Стоиљковски се јавља за реч и изјављује да подржава предлог
Комисије и предложене кандидате од стране председника, обављао је разговор са
кандидатима, имао је прилику да се увери да је велики број квалитетних канидата.

Судија Мирјана Ивић такође подржава предлог Комисије и предложене кандидате од
стране председника, јасно је да су нијансе пресудиле у корист ова четири канидата, ради
се о изузетној конкуренцији и баш су ови случајеви пример који оправдавају увођење
квалификационог теста, на који начин би се изнијансирали предложени канидати.



Судија Мирољуб Томић подржава предлог Комисије и предложене кандидате од
стране председника, пошто долази из Апелационог суда у Крагујевцу, добро познаје
предложене кандидате из овог суда и истиче да заслужују да буду судије.

Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну
самоуправу подржава предлог Комисије и истиче да је велики посао био на Комисији у
случају кандидата за Основни суд у Крагујевцу.

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

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

 Бутулија Јанковић Александра, судијски помоћник у Апелационом суду у
Крагујевцу,

 Вуловић Ненад, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу,
 Ритопечки Перић Јелена, судијски помоћник у Апелационом суду у

Крагујевцу,
 Тошић Мирела, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.

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

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да су расписана два
огласа за избор судија у Прекршајном суду у Крагујевцу. Имајући у виду да су расписана
два огласа за по два судијска места, а да је постоји реална потреба за две нове судије, по
сваком огласу биће предложен по један канидат.

Реч даје судији Соњи Видановић, која је председник Комисије за избор судија у
Прекршајном суду у Крагујевцу.

Судија Соња Видановић наводи да се на овај оглас за избор судија у Прекршајном
суду у Крагујевцу пријавило укупно 81 кандидат, 46  кандидата из реда судијских
помоћника, 4 кандидата из реда адвоката и 31 кандидат из реда осталих лица.

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 23.и 24. децембра 2015.
године, с тим што је део кандидата био на разговорима у претходном периоду када су се
изјаснили на записнику и за Прекршајни суд у Крагујевцу.

Након разматрања свих пријава, обављених разговора и прибављених мишљења,
Комисија је одлучила да за избор једног судије у Прекршајни суд у Крагујевцу, по огласу
који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 30/15 дана  27. марта 2015. године
предложи кандидата:

- Томовић Владимир, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу.

Томовић Владимир је рођен 11. августа 1975. године у Крагујевцу. Основне
студије je завршио на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 3. октобра 2005.
године, са општим успехом 6,26. Приправнички стаж је обавио у Општинском суду у
Крагујевцу, у периоду од 1. новембра 2005. године до 31. октобра 2007. године.
Правосудни испит је положио 23. децембра 2009. године. Засновао је радни однос у



Вишем суду у Крагујевцу 1. фебруара 2010. године, на радном месту судијског
помоћника, у звању судијског сарадника, а касније и вишег судијског сарадника.
Распоређен је у кривично одељење. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014.
години, оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Говори енглески језик и познаје рад на
рачунару. Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Крагујевцу, испуњава све
услове који су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о утврђивању
критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор
судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09), за избор судије
Прекршајног суда у Крагујевцу. Седница свих судија Апелационог суда у Крагујевцу је
прихватила мишљење седнице свих судија нижестепених судова из којих кандидати
потичу.

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

Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да Народној скупштини за
избор једног судије Прекршајног суда у Крагујевцу, предложи следећег кандидата:

 Томовић Владимир, судијски помоћник у Вишем суду у
Крагујевцу.

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

Судија Соња Видановић наводи да се на овај оглас за избор судија у Прекршајном
суду у Крагујевцу пријавило укупно 59 кандидата, 45 кандидата из реда судијских
помоћника, 2 кандидата из реда адвоката и 12 кандидата из реда осталих лица.

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 14. и 16. децембра 2015.
године, с тим што је део кандидата био на разговорима у претходном периоду када су се
изјаснили на записнику и за Прекршајни суд у Крагујевцу.

Након разматрања свих пријава, обављених разговора и прибављених мишљења,
Комисија је одлучила да за избор једног судије у Прекршајни суд у Крагујевцу, по огласу
који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 65/15 дана  24. јула 2015. године
предложи кандидата:

- Пламенац Ивана, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.

Пламенац Ивана je рођена 15. марта 1977. године у Крушевцу. Основне студије
je завршила на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 28. септембра 2004.
године, са општим успехом 7,06. Приправнички стаж је обавила у Окружном суду у
Крагујевцу у периоду од децембра 2004. године до новембра 2007. године. Правосудни
испит је положила 4. јула 2007. године, након чега је наставила да ради у истом суду на
радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника, а касније и вишег
судијског сарадника. Распоређена је у кривично одељење. Од 1. јануара 2010. године,
ради у Апелационом суду у Крагујевцу у кривичном одељењу. За остварене резултате
рада у 2012, 2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. 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 Прекршајног
суда у Крагујевцу. Високи савет судства је посебно имао у виду да је, приликом



изјашњавања седнице свих судија Апелационог суда у Крагујевцу, Пламенац Ивана
друга на ранг листи по броју добијених гласова.

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

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да Народној скупштини за
избор једног судије Прекршајног суда у Крагујевцу, предложи следећег кандидата:

 Пламенац Ивана, судијски помоћник у Апелационом суду у
Крагујевцу.

8. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Прекршајни суд у Горњем Милановцу, 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 Прекршајном суду у Горњем Милановцу.
Реч даје судији Соњи Видановић, која је председник Комисије за избор судија у

Прекршајном суду у Горњем Милановцу.

Судија Соња Видановић наводи да се на овај оглас за избор судија у Прекршајном
суду у Горњем Милановцу пријавило укупно 26 кандидата, 18 кандидата из реда
судијских помоћника, 1 кандидат из реда адвоката и 7 кандидата из реда осталих лица.

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 24. децембра 2015. године,
с тим што је део кандидата био на разговорима у претходном периоду када су се
изјаснили на записнику и за Прекршајни суд у Горњем Милановцу.

Након разматрања свих пријава, обављених разговора и прибављених мишљења,
Комисија је одлучила да за избор једног судије у Прекршајни суд у Горњем Милановцу
предложи кандидата:

- Лукић Срђан, Општински јавни правобранилац у Општини Горњи
Милановац.

Лукић Срђан је рођен 18. јуна 1979. године у Горњем Милановцу. Правни
факултет Универзитета у Крагујевцу је завршио 26. априла 2004. године, са општим
успехом 7,61. У периоду од јула 2004. године до јануара 2005. године, обављао је
приправнички стаж у Општинском суду у Горњем Милановцу. Након тога, засновао је
радни однос у Општинској управи општине Горњи Милановац. Правосудни испит је
положио 27. септембра 2008. године. Од 21. октобра 2008. године, непрекидно обавља
функцију Општинског јавног правобраниоца општине Горњи Милановац.  У свом
досадашљем раду самостално је заступао општину Горњи Милановац у правним
поступцима пред судовима опште и посебне надлежности, органима управе и другим
надлежним органима, пружао правну помоћ грађанима и припремао одлуке општине.
Познаје рад на рачунару и електронске правне програме. Према мишљењу председника
општине Горњи Милановац, кандидат Срђан Лукић је стручан и у потпуности
оспособљен за вршење функције судије Прекршајног суда у Горњем Милановцу.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да за избор једног
судије у Прекршајни суд у Горњем Милановцу предлаже кандидата:



- Марину Ђоковић, судијског помоћника из Вишег суда у Крагујевцу.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''' ''''''''''''' донео одлуку да се
Народној скупштини за избор једног судије Прекршајног суда у Горњем
Милановцу, предложи следећи кандидат:

 Лукић Срђан, Општински јавни правобранилац у Општини Горњи
Милановац.

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

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

9. Доношење одлуке по жалби судије на решење дисциплинске комисије Високог
савета судства број 116-04-00621/2015-05 од 23.10.2015. године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства реч даје судији известиоцу
у овом предмету Мирољубу Томићу.

Судија Мирољуб Томић наводи да је предлогом за вођење дисциплинског поступка
Дисциплинског тужиоца Високог савета судства број 116-04-000185/2015-03 од
11.08.2015. године покренут је дисциплински поступак против ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''
'''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' због дисциплинског прекршаја неоправдано
одуговлачење поступка из члана 90. став 1. алинеја 7. Закона о судијама, па је
Дисциплинска комисија, по спроведеном дисциплинском поступку решењем број: 116-
04-00621/2015-05 од 23.10.2015. године усвојила предлог за вођење дисциплинског
поступка Дисциплинског тужиоца и судију огласила одговорном, због тога што је у
периоду од 21.07.2014.године до 07.04.2015.године неоправдано одуговлачила поступак
у предмету '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' на тај начин што као
председник ИПВ већа и судија известилац од дана пријема предмета 21.07.2014.године,
ради доношења одлуке о приговору извршног повериоца од 25.12.2013.године
изјављеним на решење о извршењу '''''''''''''''''''''''''''''''' од 12.12.2013.године, није заказала
седницу већа ради одлучивања о изјављеном приговору, нити је предузела коју другу
процесну радњу у предмету ''''''''''''''''''''''''''''''' до дана 07.04.2015.године, када је након
ургенције председника суда од 19.03.2015.године, којом је наложено судији одмах по
изношењу предмета у рад без одлагања предузимања потребних радњи у циљу што
скоријег окончања поступка, као председник већа заказала седницу већа, на којој
седници је након разматрања приговора веће донело решење ''''''''''''' '''' '''''''''''''''''''''', којим је
усвојен приговор извршног повериоца од 25.12.2013.године и укинуто решење ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' а списи ''''''''''''''''''''''''' враћени
поступајућем судији, иако је одредбама члана 39. став 4. Закона о извршењу и
обезбеђењу, прописано да је суд дужан да о приговору одлучи у року од 5 радних дана
од дана достављања приговора, уколико овим законом није другачије одређено, а
одредбама члана 39. став 5. Закона о извршењу и обезбеђењу, прописано да непоступање
судије након изјављеног приговора сматраће се несавесним радом судије.

За дисциплински прекршај, за који је оглашенa одговорном, судији ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''' изречена је дисциплинска санкција јавна опомена.

Против решења Дисциплинске комисије, благовремено је жалбу изјавила судија
''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''



У поднетој жалби се наводи да одлуку Дисциплинске комисије судства број: 116-04-
00621/2015-05 од 23.10.2015. године побија у целини због повреде правила
дисциплинског поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања,
погрешне примене материјалног права и одлуке о изреченој дисциплинској санкцији.

Истиче да побијена одлука не садржи разлоге о одлучним чињеницама које су биле
предмет доказивања, а недостатак одлучних чињеница односи се на битне елементе
дисциплинског прекршаја који се тичу субјективног односа судије, јер дисциплински
прекршај неоправдано одуговлачење поступка у одређеном предмету по својој природи
нужно мора да садржи поред објективних чињеница и субјективне елементе поступања
судије.

С тим у вези, чињенични закључци у жалбом побијаном решењу не могу се
сматрати правилним и потпуно утврђеним. Истиче да Дисциплинска комисија није на
правилан начин ценила садржину Записника са седнице Извршног одељења одржане
11.04.2014. године, настављене дана 14.04.2014. године и завршене дана 16.04.2014.
године под пословним бројем Су 1-7-25/14, указујући на садржај и закључке из
наведеног Записника. Сматра да је произвољан и нетачан закључак Комисије да су
постојали услови за доношење другостепене одлуке и без притужбе странке, али да иста
није донета услед организације рада у којој је примат дат другим предметима.  Такође,
у жалби се наводи да је неприхватљив закључак Комисије да је одговорна за рад
судијских помоћника и дужна да врши контролу њиховог рада као председник Извршног
одељења, Одељења судске праксе и председник ИПВ већа и да се од подносиоца жалбе
очекује да успостави такву организацију рада којом би се у већој мери допринело
поштовању законских рокова. С тим у вези, указује на изјашњење на притужбу
подносиоца дисциплинске пријаве под бројем VI Су 738/2014 од 12.06.2014. године, где
председник суда не спори да је почев од 17.12.2013. године до фебурара 2014. године,
због организационих и техничких припрема за отпочињање рада по предметима у новој
мрежи судова, постојала објективна спреченост за предузимање радњи у предметима.

С тим у вези, скренула је пажњу на објективно дуг период од преко три месеца који
је био потребан да се предмет након подношења приговора од стране подносиоца
дисциплинске пријаве и давања наредбе првостепеног судије 27.02.2014. године заиста
и заведе у ИПВ уписник тек дана 30.05.2014. године када је задужена тим предметом, а
онда да се истог дана 30.05.2014. године повуче у судску управу због поднете притужбе
на првостепену судију и поново врати у ИПВ веће тек 27.02.2015. године и тек
24.03.2015. године износе њеном сараднику у ИПВ-у ради припреме за већање, па је
јасно да писарница и судска управа не функционишу како треба, а што опет нема и не
може имати никакаве везе са пропустима у раду председника извршног одељења.

Истиче да се Комисија уопште није бавила наводима да је на нивоу Одељења постојала
неравномерна оптерећност предметима.

Напред изнете чињенице и околности указују да се чињенични закључци
Дисциплинске комисије, које су објективне околности које се односе на проблеме у раду
Извршног одељења у целини и ње као извршне судије, ирелевантне за утврђивање
постојања њене дисциплинске одговорности, не могу прихватити као правилни, посебно
имајући у виду несумњиво кратак законски рок од пет радних дана за одлучивање о
приговору од дана предаје суду.

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-
04-00621/2015-05 од 23.10.2015. године, тако што се ОДБИЈА предлог за вођење



дисциплинског поступка Дисциплинског тужиоца Високог савета судства број 116-04-
000185/2015-03 од 11.08.2015. године против ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
'''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''

10. Доношење одлуке о упућивању судија на студијска путовања

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је потребно да
Високи савет судства размотри захтев за упућивање на студијско путовање Татјане
Тодоровић, судије Привредног суда у Крагујевцу, у Велику Британију, у периоду од
14. марта до 24. априла 2016. године, које организује British Council, у сарадњи са
Канцеларијом за европске интеграције у Београду, а ради учешђа у програму „Јачање
јавне управе у Србији  у области владавине права”. Трошкове пута сноси организатор.
Дата је сагласност председника суда за упућивање судије на студијско путовање.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' донео одлуку да се
Татјани Тодоровић, судији Привредног суда у Крагујевцу, одобрава студијска посета
Великој Британији, у периоду од 14. марта до 24. априла 2016. године, ради учешћа у
програму „Јачање јавне управе у Србији  у области владавине права”.

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

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

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је потребно да
Високи савет судства размотри захтев за упућивање на студијско путовање Иване
Марковић Радојевић, судије Првог основног суда у Београду, у Велику Британију, у
периоду од 14. марта до 24. априла 2016. године, које организује British Council, у
сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције у Београду, а ради учешђа у програму
„Јачање јавне управе у Србији  у области владавине права”. Трошкове пута сноси
организатор. Дата је сагласност председника суда за упућивање судије на студијско
путовање.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' донео одлуку да се
Ивани Марковић Радојевић, судији Првог основног суда у Београду, одобрава
студијска посета Великој Британији, у периоду од 14. марта до 24. априла 2016. године,
ради учешћа у програму „Јачање јавне управе у Србији  у области владавине права”.

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

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

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је потребно да
Високи савет судства размотри захтев за упућивање на студијско путовање Милице
Златковић, судије Основног суда у Нишу, у Велику Британију, у периоду од 14. марта
до 24. априла 2016. године, које организује British Council, у сарадњи са Канцеларијом
за европске интеграције у Београду, а ради учешђа у програму „Јачање јавне управе у
Србији  у области владавине права”. Трошкове пута сноси организатор. Дата је
сагласност председника суда за упућивање судије на студијско путовање.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' донео одлуку да се
Милици Златковић, судији Основног суда у Нишу, одобрава студијска посета



Великој Британији, у периоду од 14. марта до 24. априла 2016. године, ради учешћа у
програму „Јачање јавне управе у Србији  у области владавине права”.

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

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

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је потребно да
Високи савет судства размотри захтев за упућивање на студијско путовање Олге
Тешовић, судије Основног суда у Пожеги, у Велику Британију, у периоду од 14. марта
до 24. априла 2016. године, које организује British Council, у сарадњи са Канцеларијом
за европске интеграције у Београду, а ради учешђа у програму „Јачање јавне управе у
Србији  у области владавине права”. Трошкове пута сноси организатор. Дата је
сагласност председника суда за упућивање судије на студијско путовање.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' донео одлуку да се
Олги Тешовић, судији Основног суда у Пожеги, одобрава студијска посета Великој
Британији, у периоду од 14. марта до 24. априла 2016. године, ради учешћа у програму
„Јачање јавне управе у Србији  у области владавине права”.

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

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

11. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да:
1. Драган Станојловић, судија Вишег суда у Пожаревцу, навршава радни век

02.02.2016. године,
2. Верица Веселиновић, судија Основног суда у Прокупљу, навршава радни век

02.02.2016. године,
3. Мирослав Лепојевић, судија Вишег суда у Крагујевцу, навршава радни век

06.02.2016. године,
4. Младен Стојимиров, судија Прекршајног суда у Вршцу, навршава радни век

17.02.2016. године.

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да Драгану Станојловићу,
судији Вишег суда у Пожаревцу, престаје судијска функција 2. фебруара 2016. године,
због навршења радног века.

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да Верици Веселиновић,
судији Основног суда у Прокупљу, престаје судијска функција 2. фебруара 2016. године,
због навршења радног века.

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да Мирославу Лепојевићу,
судији Вишег суда у Крагујевцу, престаје судијска функција 6. фебруара 2016. године,
због навршења радног века.

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да Младену Стојимирову,
судији Прекршајног суда у Вршцу, престаје судијска функција 17. фебруара 2016.
године, због навршења радног века.



12. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је Владимир
Шинжар, судија Основног суда у Вршцу, поднео захтев за престанак судијске функције
са датумом 05.02.2016. године, због почетка обављања јавнобележничких послова.

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да Владимиру Шинжару, судији
Основног суда у Вршцу, престаје судијска функција 5. фебруара 2016. године, на лични
захтев.

13. Разно

1. Одлучивањe о престанку судијске функције на лични захтев судије

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је:
- Владислава Сајков Барој, судија Вишег суда у Панчеву, поднела захтев за

престанак судијске функције са 22.02.2016. године,
- Слободан Петковић, судија Основног суда у Старој Пазови, поднео захтев за

престанак судијске функције, даном доношења одлуке,
- Клара Такач Галфи, судија Основног суда у Новом Саду, поднела захтев за

престанак судијске функције, даном доношења одлуке.

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да Владислави Сајков Барој,
судији Вишег суда у Панчеву, престаје судијска функција 22. фебруара 2016. године, на
лични захтев.

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да Слободану Петковићу, судији
Основног суда у Старој Пазови, престаје судијска функција на лични захтев, даном
доношења одлуке.

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да Клари Такач Галфи, судији
Основног суда у Новом Саду, престаје судијска функција на лични захтев, даном
доношења одлуке.

2. Одлучивањe о престанку функције судије поротника на лични захтев

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је Добринка
Стефановић, судија поротник Основног суда у Врању, поднела захтев за престанак
функције судије поротника.

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да престаје функција Добринки
Стефановић, судији поротнику Основног суда у Врању, даном доношења одлуке.

3. Одлучивање о захтеву за премештај

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је судија Нада
Тијосављевић поднела захтев за премештај из Прекршајног суда у Руми у Прекршајни
суд у Пријепољу. Прибављена је сагласност председника оба суда. У Прекршајном суду
у Пријепољу има упражњено судијско место.



Председник Прекршајног суда у Руми, дописом Су V-34-1/16 од 25. јануара 2016.
године, дала је своју сагласност да Нада Тијосављевић, судија Прекршајног суда у Руми,
буде премештена у Прекршајни суд у Пријепољу. Такође, председник Прекршајног суда
у Пријепољу, дописом Су V-34-1/16 од 25. јануара 2016. године, дала је своју сагласност
да Нада Тијосављевић, судија Прекршајног суда у Руми, буде премештена у Прекршајни
суд у Пријепољу.

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се Нада Тијосављевић,
судија Прекршајног суда у Руми, премешта у Прекршајни суд у Пријепољу, почев
од 5. марта 2016. године.

4. Одлучивање о студијској посети

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да се Радмила
Драгићевић Дичић, судија Врховног касационог суда, обратила Високом савету судства
ради доношења одлуке о њеном упућивању на студијско путовање у Брисел, у периоду
од 31. јануара 2016. до 3. фебруара 2016. године, ради учешћа на на састанку Пододбора
за правду, слободу и безбедност, који организује Европска комисија.

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Радмили Драгићевић
Дичић, судији Врховног касационог суда, одобрава студијска посета Бриселу, у периоду
од 31. јануара 2016. до 3. фебруара 2016. године, ради учешћа на састанку Пододбора за
правду, слободу и безбедност, који организује Европска комисија.

5. Расправе пред Уставним судом

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је Високи савет
судства позван на расправу пред Уставним судом по жалби Драгана Мандића из Руме,
који је Одлуком Високог савета судства број 116-04-780/2014-01 од 28.11.2014. године
разрешен са судијске функције, коју је обављао у Основном суду у Руми. Расправа је
заказана за 10.02.2016. године у 13,00 часова.
Такође, Високи савет судства је позван на расправу пред Уставним судом по жалби

Биљане Цветковић из Зајечара, која је Одлуком Високог савета судства број 116-04-
676/2014-01 од 14.10.2014. године разрешена са судијске функције, коју је обављала у
Основном суду у Зајечару. Расправа је заказана за 10.02.2016. године у 15,00 часова.

6. Допис Aлумни клуба Правосудне академије

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је Aлумни клуб
Правосудне академије дана 25.01.2016. године доставио допис Високом савету судства
са предлогом да представници Алумни клуба као удружења корисника Правосудне
академије буду део радне групе која ће се бавити израдом Нацрта програма и начина
полагања испита који ће полагати остали кандидати.

Високи савет судства се једногласно сложио да приликом формирања Радне групе која
ће се бавити израдом Нацрта програма и начина полагања испита који ће полагати
остали кандидати, као члан Радне групе буде именован представник из Aлумни клуба
Правосудне академије.



7. Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о
критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада
судија и председника судова

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је свим
члановима Савета достављен Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника
о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и
председника судова.

Након разматрања текста од стране свих чланова Савета, Никола Селаковић, министар
правде даје предлог да се у члану 1. став 5. изврши измена тако што ће „два“ уместо
„три“ предмета окончана закључењем споразума о решавању спора посредовањем
рачунају се као један мериторно решен предмет.

Сви чланови савета сагласни су са предложеном изменом.

Након уношења наведене измене, председник Савета ставља на гласање предлог
Правилника о изменама и допунама Правилника о критеријумима, мерилима, поступку
и органима за вредновање рада судија и председника судова.

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' донео Правилник о изменама и допунама
Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада
судија и председника судова.

8. Одлучивање о предлозима за понављање поступка судија за прекршаје
који су окончани одлуком Високог савета судства број 06-00-02/2010-01 од
13.01.2010. године

1. Паламаревић Славољуб,  бивши судија за прекршаје,  Високом савету судства  је
поднео предлог ради поништаја – Одлуке Високог савета судства број: 06-00-02/2010-
01 од 13.01.2010. године, из разлога прописаних чланом 239. став 1. тачка  1. и тачка 8.
Закона о општем управном поступку - ако се сазна за нове чињенице, или се нађе или
стекне могућност да се употребе нови докази који би, сами или у вези са већ изведеним
и употребљеним доказима, могли довести до друкчијег решења да су те чињенице,
односно докази били изнесени или употребљени у ранијем поступку, односно ако
колегијални орган који је донео решење није решавао у саставу предвиђеном важећим
прописима или ако за решење није гласала прописана већина.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Паламаревић Славољуба за понављање поступка окончаног
Одлуком Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као
неоснован.

2. Мијић Миленко, бивши судија за прекршаје,  Високом савету судства  је поднео предлог
ради поништаја – Одлуке Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010.
године, јер колегијални орган који је донео решење није решавао у саставу предвиђеном
важећим прописима или ако за решење није гласала прописана већина, те у складу са



чланом 259. став 1. Закона о општем управном поступку - којим се прописује да се
поништавањем решења поништавају и правне последице које је то решење произвело.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Миленка Мијића за понављање поступка окончаног Одлуком
Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован.

3. Продановић Рајић Љиљана,  бивша судија за прекршаје,  Високом савету судства  је
поднела предлог ради поништаја – Одлуке Високог савета судства број: 06-00-02/2010-
01 од 13.01.2010. године, из разлога прописаних чланом 239. став 1. тачка  1. и тачка 8.
Закона о општем управном поступку - ако се сазна за нове чињенице, или се нађе или
стекне могућност да се употребе нови докази који би, сами или у вези са већ изведеним
и употребљеним доказима, могли довести до друкчијег решења да су те чињенице,
односно докази били изнесени или употребљени у ранијем поступку, односно ако
колегијални орган који је донео решење није решавао у саставу предвиђеном важећим
прописима или ако за решење није гласала прописана већина.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Продановић Рајић Љиљане за понављање поступка окончаног
Одлуком Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као
неоснован.

4. Горан Антонић,  бивши судија за прекршаје,  Високом савету судства  је поднео предлог
ради поништаја – Одлуке Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010.
године, јер колегијални орган који је донео решење није решавао у саставу предвиђеном
важећим прописима или ако за решење није гласала прописана већина, те у складу са
чланом 259. став 1. Закона о општем управном поступку - којим се прописује да се
поништавањем решења поништавају и правне последице које је то решење произвело.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Горана Антонића за понављање поступка окончаног Одлуком
Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован.

5. Лазов Сузана, бивша судија за прекршаје, Високом савету судства  је поднела предлог
ради поништаја – Одлуке Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010.
године, јер колегијални орган који је донео решење није решавао у саставу предвиђеном
важећим прописима или ако за решење није гласала прописана већина, те у складу са



чланом 259. став 1. Закона о општем управном поступку - којим се прописује да се
поништавањем решења поништавају и правне последице које је то решење произвело.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Лазов Сузане за понављање поступка окончаног Одлуком Високог
савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован.

6. Милановић Снежана, бивша судија за прекршаје, Високом савету судства је поднела
предлог ради поништаја – Одлуке Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од
13.01.2010. године, из разлога прописаних чланом 239. став 1. тачка  7. и тачка 8. Закона
о општем управном поступку - ако je решење донело службено лице које није било
овлашћено за његово доношење, односно ако колегијални орган који је донео решење
није решавао у саставу предвиђеном важећим прописима или ако за решење није гласала
прописана већина.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Милановић Снежане за понављање поступка окончаног Одлуком
Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован.

7. Сремац Златица, бивша судија за прекршаје, Високом савету судства  је поднела
предлог ради поништаја – Одлуке Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од
13.01.2010. године, из разлога што председник Високог савета судства у време
доношења побијане одлуке није имала легитимитет да обавља ту функцију, и није
могла да доноси такве одлуке.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Сремац Златице за понављање поступка окончаног Одлуком
Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован.

8. Павић Слађана, бивша судија за прекршаје, Високом савету судства  је
поднела предлог ради поништаја – Одлуке Високог савета судства број: 06-00-
02/2010-01 од 13.01.2010. године, из разлога прописаних чланом 239. став 1. тачка
тачка  7. и тачка 8. Закона о општем управном поступку - ако je решење донело
службено лице које није било овлашћено за његово доношење, односно ако



колегијални орган који је донео решење није решавао у саставу предвиђеном важећим
прописима или ако за решење није гласала прописана већина.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Павић Слађане за понављање поступка окончаног Одлуком
Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован.

9. Желем Ћелап Мирјана, из Сремске Митровице,  Високом савету судства  поднела
је  предлог за понављање поступка којим тражи  поништаја – Одлуке Високог савета
судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, из разлога прописаних чланом
239. став 1. тачка 1. и 8. Закона о општем управном поступку - ако колегијални орган
који је донео решење није решавао у саставу предвиђеном важећим прописима или ако
за решење није гласала прописана већина, као и замену наведене одлуке новом
одлуком, којом би се утврдио предлог за избор судија Прекршајног суда у односу на
подносиоца захтева.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Желем Ћелап Мирјане за понављање поступка окончаног Одлуком
Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован.

10. Вучковић Гордана,  бивши судија за прекршаје из Смедерева,  Високом савету судства
поднела је  предлог за понављање поступка којим тражи  поништаја – Одлуке Високог
савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, из разлога прописаних
чланом 239. став 1. тачка  8. Закона о општем управном поступку - ако колегијални
орган који је донео решење није решавао у саставу предвиђеном важећим прописима
или ако за решење није гласала прописана већина, као и замену наведене одлуке новом
одлуком, којом би се утврдио предлог за избор судија Прекршајног суда у Смедереву,
у односу на подносиоца захтева.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Вучковић Гордане за понављање поступка окончаног Одлуком
Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован.

11. Тодоровић Драгиша,  из Ниша,  Високом савету судства  поднео је  предлог за
понављање поступка којим тражи  поништаја – Одлуке Високог савета судства број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, из разлога прописаних чланом 239. став 1. тачка  8.



Закона о општем управном поступку - ако колегијални орган који је донео решење није
решавао у саставу предвиђеном важећим прописима или ако за решење није гласала
прописана већина, као и замену наведене одлуке новом одлуком, којом би се утврдио
предлог за избор судија Вишег прекршајног суда у Београду, у односу на подносиоца
захтева.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Тодоровић Драгише за понављање поступка окончаног Одлуком
Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован.

12. Витошевић Вера,  из Ниша,  Високом савету судства  поднела је  предлог
за понављање поступка којим тражи  поништаја – Одлуке Високог савета судства број:
06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, из разлога прописаних чланом 239. став 1. тачка
8. Закона о општем управном поступку - ако колегијални орган који је донео решење
није решавао у саставу предвиђеном важећим прописима или ако за решење није гласала
прописана већина, као и замену наведене одлуке новом одлуком, којом би се утврдио
предлог за избор судија Вишег прекршајног суда у Београду, у односу на подносиоца
захтева.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Витошевић Вере за понављање поступка окончаног Одлуком
Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован.

13. Мирковић Снежана, бивша судија за прекршаје, Високом савету судства  је поднела
предлог ради поништаја – Одлуке Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од
13.01.2010. године, јер колегијални орган који је донео решење није решавао у саставу
предвиђеном важећим прописима или ако за решење није гласала прописана већина, те
у складу са чланом 259. став 1. Закона о општем управном поступку - којим се прописује
да се поништавањем решења поништавају и правне последице које је то решење
произвело.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Мирковић Снежане за понављање поступка окончаног Одлуком
Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован.



14. Гергинов Борис,  бивши судија за прекршаје,  Високом савету судства  је поднео предлог
ради поништаја – Одлуке Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010.
године, из разлога прописаних чланом 239. став 1. тачка  1. тачка 7. и тачка 8. Закона о
општем управном поступку - ако се сазна за нове чињенице, или се нађе или стекне
могућност да се употребе нови докази који би, сами или у вези са већ изведеним и
употребљеним доказима, могли довести до друкчијег решења да су те чињенице,
односно докази били изнесени или употребљени у ранијем поступку, односно ако
колегијални орган који је донео решење није решавао у саставу предвиђеном важећим
прописима или ако за решење није гласала прописана већина.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Гергинов Бориса за понављање поступка окончаног Одлуком
Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован.

15. Небојша Весић, из Смедерева, Високом савету судства  поднела је  предлог за
понављање поступка којим тражи  поништаја – Одлуке Високог савета судства број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, из разлога прописаних чланом 239. став 1. тачка  8.
Закона о општем управном поступку - ако колегијални орган који је донео решење није
решавао у саставу предвиђеном важећим прописима или ако за решење није гласала
прописана већина, као и замену наведене одлуке новом одлуком, којом би се утврдио
предлог за избор судија Вишег прекршајног суда у Београду, у односу на подносиоца
захтева.

Високи савет судства је на седници одржаној 13.01.2010. године донео Одлуку број: 06-
00-02/2010-01 од 13.01.2010. године којом судијама већа за прекршаје и судијама
општинских органа за прекршаје које нису изабране у складу са Законом о судијама
(,,Службени гласник РС“, број 116/08) престаје дужност судије за прекршаје са
31.12.2009. године.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео решење којим се
одбија предлог Небојше Весића за понављање поступка окончаног Одлуком
Високог савета судства број: 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован.

Седница је завршена у 12,30 часова.

Записник саставила:
Смиља Спасојевић

ПРЕДСЕДНИК
ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

Драгомир Милојевић


