
 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-14/2017-01 

Датум: 18. април 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 18. априла 2017. године  

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

 

Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Саво Ђурђић, Александар Пантић, Матија Радојичић и 

Славица Милошевић Газивода, изборни чланови из реда судија, Нела Кубуровић, 

министар правде и Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу 

и локалну самоуправу. 

Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Савета и Мила Стаменковић, начелник Одељења за статусна питања судија. 

Седница Савета се тонски снима.  

       Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Десету 

редовну седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи: 

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

 

1. Усвајање Записника са Девете редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 30. марта 2017. године;  

2. Поступање по пресуди Управног суда у предмету број: III-7 У. 8067/16 од 

24.02.2017. године; 

3. Доношење одлуке о ванредном вредновању рада судија; 

4. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

5. Доношење одлуке о престанку функције судије поротника, на лични захтев; 

6. Доношење одлуке о упућивању судија на студијско путовање; 

7. Разно. 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на предложени дневни ред, те 

су ''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да усвоје предложени дневни ред за Десету редовну 

седницу Високог савета судства. 

 

Високи савет судства је прешао на рад седнице по усвојеном дневном реду.  
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1. Усвајање записника са Девете редовне седнице Високог савета судства која 

је одржана 30. марта 2017. године 

  

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара дискусију 

поводом ове тачке дневног реда.  

Чланови Савета, судија Славица Милошевић Газивода и судија Саво Ђурђић 

изнели су заједнички предлог за допуну записника у оквиру тачке 2. Дневног реда, у 

делу после гласања по овој тачки Дневног реда, тако што ће се унети образложење за 

изнети глас. 

Министар правде Нела Кубуровић изнела је предлог за допуну записника у 

оквиру тачке 2. Дневног реда, тако што ће се унети оба разлога из правноснажне 

пресуде, односно да је осуђен на казну затвора у трајању од једне године и да му је 

изречена мера безбедности забрана обављања послова у области правосуђа.  

Чланови Савета су '''''''''''''''''''' усвојили записник са Девете редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 30. марта 2017. године, са 

предложеним допунама.  

 

 

2. Поступање по пресуди Управног суда у предмету број: III-7 У. 8067/16 од 

24.02.2017. године; 

 

Председник Савета је упознао чланове Савета да се ради о предмету премештај 

судије из 2014. године, судије Биљане Тешић, из Основног суда у Сремској Митровици 

у Основни суд у Старој Пазови.  

Судија Бранислава Горавица је подсетила чланове Савета да је ово други пут да 

Управни суд поништава одлуку Високог савета судстав у предмету премештаја судије 

Биљане Тешић, из Основног суда у Сремској Митровици у Основни суд у Старој 

Пазови, односно да је овде сада поништена одлука Високог савета судства из 2016. 

године о премештају судије у други суд.  

Судија Александар Пантић сматра да треба образложити у одлуци зашто је 

примењен члан 8, као допунски критеријум, јер претходно нисмо испитали разлоге и 

зашто се није применио члан 7. Правилника, те је потребно детаљно образложити 

положај судије Биљане Тешић у тренутку када је премештен.  

Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се судија Биљана 

Тешић премешта из Основног суда у Сремској Митровици у Основни суд у Старој 

Пазови. 

 

3. Доношење одлуке о ванредном вредновању рада судија; 

 

Председник Драгомир Милојевић је изнео да је Државно веће тужилаца 

огласило избор за заменике јавних тужилаца у „Службеном гласнику РС“ број  16/17 од 

02.03.2017. године, те су у том смислу упутили допис Високом савету судства са 

захтевом за достављање оцене вредновања рада за период од 15.01.2015. до 02.03.2017. 

године, за кандидате из реда судија које су се пријавиле на наведени оглас и то:  

- Марије Станојевић, судије Основног суда у Куршумлији,  

- Лелице Савић, судије Прекршајног суда у Прокупљу, 

- Десанке Обрадовић, судије Прекршајног суда у Сремској Митровици,  

- Милана Радомировића, судије Прекршајног суда у Новом Пазару,  

- Василија Сератлића, судије Првог основног суда у Београду,  

- Драгана Димитријевића, судије Основног суда у Новом Пазару и  
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- Александра Перишића, судије Трећег основног суда у Београду.  

Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку о ванредном вредновању 

рада за судије: 

- Марије Станојевић, судије Основног суда у Куршумлији,  

- Лелице Савић, судије Прекршајног суда у Прокупљу, 

- Десанке Обрадовић, судије Прекршајног суда у Сремској Митровици,  

- Милана Радомировића, судије Прекршајног суда у Новом Пазару,  

- Василија Сератлића, судије Првог основног суда у Београду,  

- Драгана Димитријевића, судије Основног суда у Новом Пазару и  

- Александра Перишића, судије Трећег основног суда у Београду.  

 

 

4. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да Рагиб Хаџишеховићу, 

судији Прекршајног суда у Пријепољу, престаје судијска функција због навршења 

радног века.  

 

 

5. Доношење одлуке о престанку функције судије поротника, на лични захтев; 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' донео одлуку да Нени Петровић 

престаје функција судије поротника, на лични захтев, даном доношења одлуке.  

 

 

6. Доношење одлуке о упућивању судија на студијско путовање; 

 

- Данијела Дукић, судија Привредног суда у Београду, добила је позив да 

учествује на семинару у организацији George Mason University – Law & 

Economics Center, Antonin Scalia Law School, Арлингтон, Тексас, у периоду 

од 07.05. до 12.05.2017. године; Универзитет сноси све трошкове. 

В.ф.председник суда Привредног суда у Београду, Јован Јовановић дао је 

позивитно мишљење да судија путује. 

- Зорана Делибашић, судија Апелационог суда у Београду, добила је позив од 

Савета Европе да учествује на тренингу за тренере, у оквиру пројекта 

„Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у 

Југоисточној Европи“, на тему слободу изражавања, који се одржава 25. и 

26.04.2017. године, Драч, Албанија. Трошкове сноси Савет Европе. 

- Јелена Ивановић, председник Управног суда, добила је позив да учествује на 

Генералној скупштини Европског удружења судија управних судова, која ће 

се одржати у Атини, Грчка, 19.05.2017. године, у организацији Европског 

удружења судија управних судова и Удружења судија управних судова 

Грчке. Све трошкове сноси Мисија ОЕБС-а у Србији. 

- Татјана Шуњка, судија Вишег суда у Новом Саду, добила је позив да 

учествује на Конференцији на Кипру, 27-29.04.2017. године, на тему слободе 

изражавања. Све трошкове сноси Савет Европе. Дарко Тадић, председник 

Вишег суда у Новом Саду, дао је позитивно мишљење. 

- Небојша Ђуричић, судија Другог основног суда у Београду, упућује се у 

Стразбур, Француска, у периоду од 03-05.05.2017. година, на Пету 

евалуациону рунду GRECO.  
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7. Разно. 

 

Чланови Савета нису имали ништа за разматрање под разно.  

 

 

 

Седница је завршена у 10,30 часова 

 

 

 

 

           Записник саставила 

 

              Мајда Кршикапа 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Драгомир Милојевић 


