
 

 

 

                               
                     Република Србија 

          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

                   Број: 06-00-13/2016-01 

               Датум: 05. април 2016. године 

                           Б е о г р а д 

 

ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 05. априла 2016. године 

 

           Седница је почела у 09,00 часова. 

 

           Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Мирољуб Томић, Саво Ђурђић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић, Славица Милошевић Газивода, 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 следећи 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Доношење одлуке о ослобађању вршења судијске функције изборним члановима 

Високог савета судства из реда судија, за време обављања функције у Високом 

савету судства; 

2. Разно. 

 

     Чланови Савета нису имали примедби, те су ''''''''''''''''''''''''''''''' усвојили предложени 

Дневни ред.  

 

1. Доношење одлуке о ослобађању вршења судијске функције изборним 

члановима Високог савета судства из реда судија, за време обављања 

функције у Високом савету судства 

 

 

     Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је на Деветој 

редовној седници Високог савета судства, која је одржана дана 04.04.2016. године, 

утврђен престанак функције изборним члановима Савета из реда судија, због истека 

петогодишњег мандата, како је то прописано чланом 12. став 1. Закона о Високом савету 

судства. 



 

 

        На данашњу седницу су приступили нови чланови сталног састава Високог савета 

судства из реда судија, који су изабрани Одлуком Народне скупштине Републике 

Србије, након спроведеног изборног поступка у свим судовима на територији Републике 

Србије. Новим члановима Савета из реда судија честита на избору и жели успешан рад 

у Савету до истека мандата. 

 

        Како је одредбом члана 11. став 2. Закона о Високом савету судства предвиђено да 

се изборни чланови Савета ослобађају обављања судијске функције за време обављања 

функције у Савету, потребно је донети одлуке о ослобађању свих чланова из реда судија 

од обављања судијске функције. 

       Наиме, сва права из радног односа изборни чланови Савета остварују у Високом 

савету судства и за време трајања мандата чланови Савета из реда судија своју функцију 

обављају у Савету и то послове из надлежности Високог савета судства. 

 

     У вези наведеног, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се 

Бранислава Горавица, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

ослобађа вршења судијске функције у Привредном апелационом суду, за време 

обављања функције у Савету, почев од 05. априла 2016. године.  

 

   Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се Саво Ђурђић, изборни 

члан Високог савета судства из реда судија, ослобађа вршења судијске функције у 

Апелационом суду у Новом Саду, за време обављања функције у Савету, почев од 

05. априла 2016. године. 

 

  Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Иван Јовичић, изборни 

члан Високог савета судства из реда судија, ослобађа вршења судијске функције у 

Вишем суду у Београду, за време обављања функције у Савету, почев од 05. априла 

2016. године. 

 

   Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се Матија Радојичић, 

изборни члан Високог савета судства из реда судија, ослобађа вршења судијске 

функције у Трећем основном суду у Београду, за време обављања функције у 

Савету, почев од 05. априла 2016. године. 

 

     Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Славица Милошевић 

Газивода, изборни члан Високог савета судства из реда судија, ослобађа вршења 

судијске функције у Прекршајном суду у Београду, за време обављања функције у 

Савету, почев од 05. априла 2016. године. 

 

 

2. Разно: 

 

   Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је, пошто су 

изборни чланови Савета из реда судија ослобођени вршења судијске функције, потребно 

да преузму одређене радне активности у Високом савету судства. О неким задужењима 

ће се одлучивати касније, као што је одређивање судије надлежног за послове 

међународне сарадње, али у овом тренутку ради настављања неометаног 

функционисања Савета донеће се одлука о неколико задужења. 

 

-   Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, предлаже да судија 

надлежна за поступање по захтевима за достављање информација од јавног значаја 

и заштиту података о личности буде Славица Милошевић Газивода, изборни члан 

Високог савета судства из реда судија. 



 

 

 

    Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да судија надлежна за 

поступање по захтевима за достављање информација од јавног значаја и заштиту 

података о личности буде Славица Милошевић Газивода, изборни члан Високог 

савета судства из реда судија. 

    

- Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, предлаже да судија 

надлежан за поступање по притужбама и представкама на рад суда и судија и 

притужбама судија по члану 29. Закона о судијама буде судија Иван Јовичић, 

изборни члан Високог савета судства из реда судија. 

 

   Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да судија надлежан за 

поступање по притужбама и представкама на рад суда и судија и притужбама 

судија по члану 29. Закона о судијама буде судија Иван Јовичић, изборни члан 

Високог савета судства из реда судија. 

 

 

- Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да су расписана 

два огласа за избор судија у Високом савету судства, и то за избор две судије у 

Апелационом суду у Крагујевцу и избор једног судије у Привредном суду у 

Зрењанину. Потребно је оформити Комисије за избор у ова два суда. 

Предлаже да Комисија за избор две судије у Апелационом суду у Крагујевцу ради у 

саставу: судија Мирољуб Томић, председник Комисије и чланови Комисије: судија 

Бранислава Горавица и судија Саво Ђурђић. 

 

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

две судије у Апелационом суду у Крагујевцу у саставу: судија Мирољуб Томић, 

председник Комисије и чланови Комисије судија Бранислава Горавица и судија 

Саво Ђурђић. 

 

- Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, предлаже да Комисија за 

избор једног судије у Привредном суду у Зрењанину ради у саставу: судија 

Бранислава Горавица, председник Комисије и чланови Комисије: судија Матија 

Радојчић и судија Славица Милошевић Газивода. 

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

једног судије у Привредном суду у Зрењанину у саставу: судија Бранислава 

Горавица, председник Комисије и чланови Комисије: судија Матија Радојичић и 

судија Славица Милошевић Газивода. 

- Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је потребно 

одредити председника Комисије Високог савета судства за одлучивање о 

приговорима на решење о оцени судијског помоћника, из реда судија. Ова Комисија 

је образована одлуком Високог савета судства дана 01.12.2015. године у саставу: 

Соња Видановић – изборни члан Високог савета судства из реда судија - председник 

Комисије и чланови Комисије - судије: Бата Цветковић, судија Врховног касационог 

суда, Соња Павловић, судија Врховног касационог суда, Зорица Китановић, судија 

Управног суда, Зорка Добривојевић, судија Прекршајног апелационог суда, Зоран 

Симић, судија Привредног суда у Лесковцу и Саша Дујаковић, судија Вишег суда у 

Нишу. За секретара Комисије одређена је Смиља Спасојевић. Предлаже да 

председник Комисије за одлучивање о приговорима на решење о оцени судијског 

помоћника буде судија Матија Радојчић.  

 



 

 

   Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да председник Комисије за 

одлучивање о приговорима на решење о оцени судијског помоћника буде судија 

Матија Радојичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија. 

 

- Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је ради 

праћења примене одредаба Етичког кодекса потребно да Високи савет судства 

оформи Етички одбор. Предлаже да Етички одбор ради у саставу: судија Бранислава 

Горавица, судија Саво Ђурђић и судија Славица Милошевић Газивода. 

 

     Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку о образовању Етичког одбора 

за праћење примене одредаба Етичког кодекса у саставу: судија Бранислава 

Горавица, судија Саво Ђурђић и судија Славица Милошевић Газивода. 

 

- Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, предлаже да судија 

надлежан за праћење спровођења програма почетне обуке на Правосудној академији 

буде судија Мирољуб Томић. 

 

     Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да судија надлежан за праћење 

спровођења програма почетне обуке на Правосудној академији буде Мирољуб 

Томић, изборни члан Високог савета судства из реда судија. 

 

- Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је потребно 

изабрати чланове Комисије Високог савета судства за вредновање рада судија и 

председника судова. Председник наведене Комисије је судија Мирољуб Томић, па 

предлаже да чланови Комисије буду судија Бранислава Горавица и судија Саво 

Ђурђић. 

 

     Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку о образовању Комисије 

Високог савета судства за вредновање рада судија и председника судова, у саставу: 

судија Мирољуб Томић, председник Комисије и чланови Комисије судија 

Бранислава Горавица и судија Саво Ђурђић. 

 

Након разматрања свих тачака Дневног реда, прешло се на општу дискусију: 

 

    Никола Селаковић, министар правде, Мирољуб Томић, изборни члан из реда судија, 

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

самоуправу и др Милан Шкулић, изборни члан из реда професора правног факултета, 

поздравили су долазак нових чланова Савета из реда судија и пожелели успешан рад у 

Високом савету судства.  

      Седница је завршена у 09,30 часова. 

                Записник саставила:  

 

                 Смиља Спасојевић   

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                     Драгомир Милојевић                            

  


