
 

 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-2/2018-01 

  Датум: 17. 01. 2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

                              ЗАПИСНИК СА ДРУГЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

               одржане 17. јануара 2018. године 

 

 

Седница је почела у 09,20 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Саво Ђурђић, Иван Јовичић, Матија Радојичић и 

Славица Милошевић Газивода, изборни чланови Високог савета судства из реда судија 

и проф. др Ранко Кеча, изборни члан Високог савета судства из реда професора 

правног факултета. 

 

           Поред чланова Савета, седници је присуствовала Мирјана Павловић,  в.д. 

секретара Високог савета судства.   

           Седница Савета се тонски снима.   

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Другу 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 Прве седнице Високог савета судства која је одржана 11. 

01.2018. године 

2. Доношење Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, 

3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета 

судства, 

4. Доношење Правилника о допуни Правилника о попуњавању извршилачких 

радних места у Административној канцеларији Високог савета судства 

5. Разно. 

 

 

Председник Савета Драгомир Милојевић сматра да се предложени дневни ред 

допуни тачкома ,,4. Доношење Правилника о допуни Правилника о попуњавању 

извршилачких радних места у Административној канцеларији Високог савета судства“. 
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Чланови Савета ''''' ''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји   допуњени дневни 

ред за Другу  редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Високи савет судства је прешао на рад седнице по усвојеном дневном реду.  

 

1. Усвајање Записника са Прве седнице Високог савета судства која 

је одржана 11. 01.2018. године 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета ставио је на гласање усвајање 

Записника са  Прве седнице Високог савета судства која је одржана 11.01.2017. године.  

 

Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео одлуку о усвајању Записника 

са Прве седнице Високог савета судства која је одржана 11.01.2018. године.  

 

Проф. др Ранко Кеча није гласао по овој тачки Дневног реда с обзиром да није 

присуствовао Првој седници Високог савета судства која је одржана 11.01.2018. 

године.  

 

2. Доношење Правилника о програму и начину полагања испита на 

коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију 

који се први пут бира 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, указао је члановима 

Савета да је потребно да Високи савет судства размотри Нацрт Правилника о програму 

и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за 

судију који се први пут бира. 

Судија Бранислава Горавица  истакла је да су чланови Савета из реда судија 

одржали више радних састанака и да су након више разматрања усагласили текст 

Правилника који се сада разматра. За члан 4. Правилника дато је алтернативно решење 

које се односи на објављивање обавештења о датуму и месту одржавања испита. 

Судија Иван Јовичић сматра да обавештење о датуму и месту одржавању 

испита, евентуално, треба да се објави и у дневном листу ,,Политика“. 

Проф др Ранко Кеча сматра да је довољно да се обавештење о датуму и времену 

одржавања испита објави на интернет страници Савета. 

 

Високи савет судства '''''''''''''''''''' '''' донео Правилник о програму и 

начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност 

кандидата за судију који се први пут бира. 

 

3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду 

Високог савета судства 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства указао је да доношње 

Правилника о  програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира проузрокује измене и 

допуне Пословника о раду Високог савета судства у делу који је односи на поступак 

избора судија. 

 

Високи савет судства ''''''''''''''''''''''''''' '''' донео Одлуку о изменама и 

допунама Пословника о раду Високог савета судства. 
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4. Доношење Правилника о допуни Правилника о попуњавању 

извршилачких радних места и положаја у Административној 

канцеларији Високог савета судства  
 

Чланови Високог савета судства су сагласни да се допуни дневни ред данашње 

седнице и да се под 4. Дневног реда размотри доношење Правилника о допуни 

Правилника о попуњавању извршилачких радних места и положаја у 

Административној канцеларији Високог савета судства.   

 

Високи савет судства ''''' ''''''''''''''''''''''''''''' донео  Правилник о допуни Правилника о 

попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији 

Високог савета судства  тако да   у члану 6. став 1. после речи:,,успео“ додају се 

речи:,,или није спроведен“. 

 

5. РАЗНО 

 

- Доношење Одлуке о  измени Одлуке Високог савета судства о образовању 

Комисије Вишег суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бачкој Паланци 

и Основног суда у Новом Саду  број: 119-05-00105/2016-01 

 

Председник Високог савет судства Драгомир Милојевић упознао је присутне да 

је председник Вишег суда у Новом Саду доставио  Високом савету судства допис са 

предлогом да се измени одлука Високог савета судства о образовању Kомисијe Вишег 

суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду  

број: 119-05-00105/2016-01 од 29.03.2016. године, с обзиром да је наведеном одлуком 

као председник Комисије именована Здравка Писарић, судија Вишег суда у Новом 

Саду, која је Oдлуком Високог савета судства од 17.10.2017. године изабрана за судију 

Апелационог суда у Новом Саду.  Предложио је да се одлука измени тако што ће се за 

председника Комисије именовати Татјана Бјелогрлић, судија Вишег суда у Новом 

Саду. 

 

 

Високи савет судства ''' '''''''''''''''''' донео  Одлуку  о измени  Одлуке 

Високог савета судства о образовању Комисије Вишег суда у Новом Саду за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду  број: 119-05-

00105/2016-01 од 29.03.2016. године., тако што се: 

-уместо Здравке Писарић, за председника Комисије именује Татјана Бјелогрлић, 

судија Вишег суда у Новом Саду. 

- Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање; 

 

              Председник Високог савета судства Драгомир Милојевић обавестио је 

присутне да је члан Савета Матија Радојичић позван да учествује на састанку у циљу 

припреме Конференције Борда директора „The European Association of Јudges for 

Мediation GEMME“, Мадриду, у периоду од 19.01.- 22.01.2018. године.  Трошкови 

авио превоза, смештаја и припадајућих дневница за службено путовање падају на терет 

организатора састанка 

 

Високи савет судства ''' ''''''''''''''''''' донео  
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ОДЛУКУ 

 

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

упућује се на службени пут у Мадрид – Краљевину Шпанију, ради учествовања на 

састанку у циљу припреме Конференције Борда директора „The European Association 

of Јudges for Мediation GEMME“, у периоду од 19.01.- 22.01.2018. године.  

 

-                      Председник Савета Драгомир Милојевић обавестио је присутне да је 

Весна Поповић, судија Врховног касационог суда, обавестила  Високи савет судства 

да је, од стране Врховног касационог суда, одређена да присуствује разматрању 

извештаја Републике Србије поводом Трећег циклуса Универзалног периодичног 

прегледа, који представља специфичан механизам за мониторинг поштовања људких 

права у државама чланицама Савета и приказује целокупно стање људских права 

унутар државе, који се одржава у Женеви. 

         У прилогу дописа је достављено позивно писмо, као доказ о учешћу у 

наведеној `студијској посети. Све трошкове пута и боравка сноси државни орган 

који ју је делегирао. 

 

Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео  

О Д Л У К У    

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Весни Поповић, судији Врховног 

касационог суда, у Женеву, у периоду од 24. до 26. јануара 2018. године, ради 

присуствовања разматрању извештаја Републике Србије поводом Трећег циклуса 

Универзалног периодичног прегледа пред Саветом за људска права Уједињених 

нација. 

 
 

   Седница је завршена у 10,00 часова. 

               Записник саставила: 

 

                Мирјана Павловић  

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          


