
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-9/2017-01 

Датум: 2. март 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК СА ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 2. марта 2017. године 

 

Седница је почела у 11,00 часова. 

 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Александар Пантић, Саво Ђурђић, Иван Јовичић, Матија Радојичић и Славица 

Милошевић Газивода, изборни чланови из реда судија. 

             

           Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

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

судија.  

           Седница Савета се тонски снима.   

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Пету редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи Дневни 

ред,  

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Ступање на функцију Александра Пантића, судије Апелационог суда у Нишу, 

изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова и 

доношење одлуке о ослобађању вршења судијске функције, за време обављања 

функције у Високом савету судства; 

2. Разно. 

 

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

Дневни ред за Пету редовну седницу Високог савета судства. 

 

1. Ступање на функцију Александра Пантића, судије Апелационог суда у Нишу, 

изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова и 

доношење одлуке о ослобађању вршења судијске функције, за време обављања 

функције у Високом савету судства; 

Александар Пантић, судија Апелационог суда у Нишу, одлуком Народне скупштине 

Републике Србије („Службени гласник РС“ број 101/16) изабран је за члана Високог 

савета судства из реда судија. 

 



Констатује се да је на седници Високог савета судства, одржаној 2. марта 2017. 

године, Александар Пантић, изборни члан Савета из реда судија, ступио на 

функцију у Високом савету судства. 

 

    Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

ослобађа се  вршења судијске функције у Апелационом суду у Нишу, почев од 2. 

марта 2017. године.   

 

2. Разно. 

 

 Разматрање захтева судија за упућивање на студисјко путовање 
           

 Управа Вишег суда у Новом Саду поднела је Високом савету судства захтев за 

одобрење студијског путовања у Будву Боривоју Пап, Наташи Дачић, Татјани Шуњка и 

Мирели Николчић, судијама Вишег суда у Новом Саду, ради присуствовања обуци из 

области слободе изражавања, у оквиру Заједничког програма Европске уније - Савета 

Европе „Јачање правосудне екпспертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној 

Европи“. Уз захтев је достављно позивно писмо Правосудне академије. Трошкови су 

покривени од стране организатора. 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Боривој Пап, Наташа 

Дачић, Татјана Шуњка и Мирела Николчић, судије  Вишег суда у Новом Саду, 

упуте на службено путовање у Будву, ради присуствовања обуци из области 

слободе изражавања, у оквиру Заједничког програма Европске уније - Савета 

Европе „Јачање правосудне екпспертизе о слободи изражавања и медија у 

Југоисточној Европи“. 

 

 Судија Апелационог суда у Новом Саду Оливера Пејак Прокеш je дописом од 1. 

марта 2017. године обавестила Високи савет судства да је одлуком радне групе за 

унапређење примене медијације од 28. фебруара 2017. године, одређено да на састанак 

Управног одбора GEMME, који ће се одржати 04. марта 2017. године у Паризу, као 

представник иде судија Оливерa Пејак Прокеш, те да трошкове пута и смештаја сноси 

организатор GEMME. 

 

              Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се одобрава 

студијска посета Оливери Пејак Прокеш, судији Апелационог суда у Новом Саду, 

на састанак Управног одбора GEMMЕ, који ће се одржати 4. марта 2017. године у 

Паризу, Француска. 

 

Седница је завршена у 11,10  часова. 

               Записник саставила: 

 

                  Мајда Кршикапа 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          
 


