
 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-10/2017-01 

Датум: 14. март 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК СА ШЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 14. 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 и Нела Кубуровић, министар 

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

управу и локалну самоуправу. 

             

           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 Шесту 

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

Дневни ред,  

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

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

одржана 28. фебруара 2017. године и Пете редовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 2. марта 2017. године;  

2. Доношење одлуке о избору заменика председника Високог савета судства; 

3. Доношење одлуке у поступку извршења Одлуке Уставног суда број:VIIIУ-

88/2015 од 24. новембра 2016. године; 

4. Разматрање Годишњег извештаја о раду Високог савета судства за 2016.годину; 

5. Доношење одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета 

судства; 

6. Доношење одлуке о образовању комисија у поступку предлагања кандидата за 

председнике судова по објављеном огласу; 

7. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

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

9. Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање; 

10. Разно. 
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       Чланови Савета нису имали примедбе те су '''''''''''''''''''''''''' усвојили предложени 

Дневни ред за Шесту редовну седницу Високог савета судства. 

 

1. Усвајање Записника са Четврте редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 28. фебруара 2017. године и Пете редовне седнице Високог савета 

судства која  је одржана 2. марта 2017. године; 

      Александар Пантић, изборни члан Савета из реда судија се не изјашњава о 

Записнику са Четврте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 28. 

фебруара 2017. године. 

Записник са Четврте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 28. фебруара 2017. године, усвојен је '''''''''''''''''''''. 

       Нела Кубуровић, министар правде и Петар Петровић, председник Одбора за 

правосуђе, државну управу и локалну самоуправу се не изјашњавају о Записнику са 

Пете редовне седнице Високог савета судства која је одржана 2. марта 2017. године. 

      Записник са Пете редовне седнице Високог савета судства која је одржана 2. 
марта 2017. године, усвојен је ''''''''''''''''''. 

 

2. Доношење одлуке о избору заменика председника Високог савета судства; 

           На основу члана 8. тачка 1. Пословника о раду Високог савета судства, 

прописано је да Савет може да има два заменика председника Савета, кога из реда 

судија – изборних чланова Савета бира и разрешава Савет, док је чланом 8. тачка 4. 

Пословника прописано да заменика председника Савета бира Савет на предлог 

председника Савета из реда судија – изборних чланова. Драгомир Милојевић, 

председник Високог савета судства предложио је да Савет изабере Браниславу 

Горавицу и Ивана Јовичића за заменике председника Савета. 

       Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку о избору Браниславе 

Горавице, изборног члана Савета из реда судија за првог заменика председника 

Савета. 

      Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку о избору Ивана Јовичића, 

изборног члана Савета из реда судија за другог заменика председника Савета. 

 

3. Доношење одлуке у поступку извршења Одлуке Уставног суда број:VIIIУ-

88/2015 од 24. новембра 2016. године; 

 

        Драгомир Милојевић, председник Савета напустио је седницу Савета, обзиром 

да је изузет из поступка разматрања и одлучивања. 

           Иван Јовичић, заменик председника Савета председавао је даљим током 

седнице. 

Заменик председника Савета је истакао да је Уставни суд поступајући по жалби 

Биљане Цветковић дана 24. новембра 2016. године, одлуком број VIIIУ-88/2015 усвојио 

жалбу Биљане Цветковић и поништио Одлуку Високог савета судства број 116-04-

676/2014-01 од 14. октобра 2014. године и Одлуку Високог савета судства број 116-04-

676/2014-01 од 3. фебруара 2015. године. Наведеном одлуком Уставног суда одређено 

је да Високи савет судства поново одлучи о предлогу Дисциплинске комисије Високог 

савета судства број 116-04-268/2014-05 од 3. септембра 2014. године за разрешење 

Биљане Цветковић са судијске функције због извршеног тешког дисциплинског 

прекршаја из члана 90. став 2. у вези са ставом 1. алинеја 3. Закона о судијама. 

Дисциплинска комисија Високог савета судства дана 3. септембра 2014. године поднела 

је Високом савету судства предлог број 116-04-268/2014-05 од 3. септембра 2014. 

године за разрешење Биљане Цветковић са судијске функције због извршеног тешког 
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дисциплинског прекршаја из члана 90. став 2. у вези са ставом 1. алинеја 3. Закона о 

судијама. Одлуком Високог савета судства број 116-04-676/2014-01 од 14. октобра 

2014. године Биљани Цветковић судији Основног суда у Зајечару, престала је судијска 

фунцкија разрешењем са судијске функције због извршеног Тешког дисциплинског 

прекршаја из члана 90. став 2. у вези са чланом 90. ставом 1. алинеја 3. Закона о 

судијама.  

       Према Одлуци о броју судија у судовима, Основни суд у Зајечару има 19 судија, 

судијску функцију обавља 19 судија.  

       Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се одложи одлучивање 

по 3. тачки усвојеног Дневног реда док Савет не размотри и одлучи о повећању 

броја судија у Основном суду у Зајечару.  

 

4. Разматрање Годишњег извештаја о раду Високог савета судства за 2016. 

годину; 

   

    Председник Савета се вратио на седницу Савета и предложио да Високи савет 

судства усвоји Годишњи извештај о раду, који се подноси Народној скупштини РС. 

       Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' усвојио Годишњи извештај о раду 

Високог савета судства за 2016. годину. 

 

5. Доношење одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета 

судства; 

 

            Драгомир Милојевић, председник Савета информисао је чланове Савета да је 

Високи савет судства на седници одржаној 15. новембра 2016. године, донео 

Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и 

достојности кандидата за судију који се први пут бира („ Службени гласник РС“, број 

94/16) и Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености 

и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о 

критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС“, 

број 94/16). У складу са наведеним правилницима потребно је изменити одредбе 

Пословника о раду Високог савета судства у делу који се односи на поступак избора 

судија и поступак избора председника суда.  

Славица Милошевић Газивода, изборни члан Савета из реда судија предложила 

је да се у члану 42. Пословника о раду Високог савета судства остави став 3 у коме је 

прописано да кандидат који је завршио почетну обуку у Правосудној академији 

достваља и оверену копију уверења о завршеној почетној обуци.  

У члану 44. Пословника прописано је да Савет образује једну или више комисија 

за избор судија из реда судија, а како би се потпуно ускладило са Правилником који 

прописује битне измене везано поступак по пријавама, требало би прописати и 

Пословником да Савет образује и Испитну комисију и Комисију за приговор у првом 

делу поступка избора који се односи писани тест. 

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' донео   

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И  ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА  О РАДУ ВИСОКОГ 

САВЕТА СУДСТВА 

Члан 1. 

У Пословнику о раду Високог савета судства (,,Службени гласник РС“, бр. 

29/13, 4/16 и 91/16), члан 42. мења се и гласи: 
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,,Члан 42. 

Пријава на оглас садржи назив суда за који кандидат конкурише, јединствени 

матични број грађана (ЈМБГ), адресу и потпис кандидата. 

Кандидати из реда судија подносе пријаву на оглас и личну и радну биографију. 

Кандидати из реда судијских помоћника, остали кандидати и кандидати 

који су завршили почетну обуку у Правосудној академији су дужни да попуне 

изјаву којом се опредељују за могућност да Савет по службеној  дужности прибави 

податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. 

Кандидати из реда судијских помоћника подносе пријаву на оглас, личну и 

радну биографију, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не 

старије од шест месеци), уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не 

старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију доказа о радном искуству после 

положеног правосудног испита. 

Остали кандидати подносе пријаву на оглас, личну и радну биографију, 

оригинал или  оверену копију дипломе о завршеном правном факултету, оригинал или 

оверену копију уверења о положеном правосудном испиту, оригинал или оверену 

копију уверења о држављанству Републике Србије,  уверење  надлежног органа да се не 

води кривични поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа  да 

кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену копију 

доказа о радном искуству после положеног правосудног испита. 

Кандидат који је завршио почетну обуку у Правосудној академији, поред 

пријаве на оглас, личне и радне биографије и документације из става 5. овог члана 

доставља и оверену копију уверења о завршеној почетној обуци. 

Кандидат који је лице са посебним потребама  уз пријаву за оглас доставља и 

захтев за коришћење додатних помагала и веродостојну медицинску документацију, у 

копији.“  

Члан 2. 

 

 Члан 44. мења се и гласи: 

,,Члан 44. 

  У поступку избора кандидата за судије који се први пут бирају на судијску 

функцију, Савет образује једну или више комисија коју чине три члана из реда судија -  

изборних чланова Савета. 

 Комисија из става 1. овог члана  врши проверу поднетих пријава кандидата за 

судије који се први пут бирају на судијску функцију и утврђује њихову дозвољеност, 

потпуност и благовременост, обавља разговор са кандидатима и сачињава  претходну 

листу кандидата коју доставља Савету. 

 У поступку избора судије на сталној судијској функцији у други или виши 

суд, Савет образује једну или више комисија коју чине три члана из реда судија -  

изборних чланова Савета. 

 Комисија из става 3. овог члана  врши проверу поднетих пријава судија на 

сталној судијској функцији који су поднели пријаву за избор у други или више суд и 

утврђује њихову дозвољеност, потпуност и благовременост, прибавља оцену рада и 

сачињава  претходну листу кандидата коју доставља Савету.“ 

 

Члан 3. 

 

 Члан 45. мења се и гласи: 

,,Члан 45. 
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 Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве комисије из члана 44. ст. 

1. и 3.  овог пословника, одбацују закључком, против којег се може изјавити приговор 

Савету у року од три дана од дана достављања закључка. 

 О приговору одлучује Савет у року од три дана од дана достављања 

приговора.“ 

 

Члан 4. 

 

 У члану 46. став 1. мења се и гласи: 

 ,,Комисија из члана 44. став 1. овог пословника одређује време и место 

одржавања разговора са кандидатима за судије који се први пут бирају на судијску 

функцију и о томе их обавештава најмање десет дана пре дана одржавања разговора, на 

адресу која је означена на пријави.“ 

 Став 2. брише се. 

 

Члан 5. 
 После члана 46. додаје се члан 46а и 46б  који гласе: 

 

,,Члан 46 а 

  Савет образује Испитну комисију и Комисију за приговор, које спроводе 

испит на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се 

први пут бира. 

 

Члан 46б 
 Савет, приликом утврђивања предлога кандидата за Народну скупштину за 

судију који се први пут бира, прибавља мишљење од органа и организација у којима је 

кандидат радио у правној струци, а за кандидате који долазе из суда обавезно се 

прибавља мишљење седнице свих судија суда из кога кандидат потиче, као и мишљење 

седнице свих судија непосредног вишег суда. 

 Савет, приликом избора судије на сталној судијској функцији у други или 

виши суд прибавља мишљење седнице свих судија суда из кога потиче, као и мишљење 

седнице свих судија непосредно вишег суда.“ 

 

Члан 6. 

 Назив дела IX. изнад члана 47. мења се и гласи: 

 

,,IX. ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА“ 

 

Члан 7. 

  

 Члан  50. мења се и гласи: 

,,Члан 50. 

 Савет, приликом утврђивања предлога кандидата за Народну скупштину за 

председника суда, прибавља мишљење о пријављеним кандидатима од седнице свих 

судија суда за који се предлаже избор председника.“ 

 

Члан 8. 

 

 Члан 51. мења се и гласи: 
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,,Члан 51. 

 Пријава на оглас подноси се Савету у року од 15 дана од дана објављивања 

огласа у ,,Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

Члан 9. 

  Члан 52. мења се и гласи: 

,,Члан 52. 

 У поступку предлагања кандидата за  председника суда, Савет образује једну 

или више комисија коју чине три члана из реда судија -  изборних чланова Савета. 

 Комисија из става 1. овог члана  врши проверу поднетих пријава  за избор за 

председника суда и утврђује њихову дозвољеност, потпуност и благовременост, 

прибавља оцену рада, вреднује програм рада кандидата, обавља разговор са 

кандидатима за председника суда  и сачињава  претходну листу кандидата коју 

доставља Савету.“ 

 

Члан 10. 

  После члана 52. додају се чл. 52а и 52б који гласе: 

 

,,Члан 52а 

 

 Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве комисија из члана 52. овог 

пословника, одбацује закључком, против којег се може изјавити приговор Савету у 

року од три дана од дана достављања закључка. 

 О приговору одлучује Савет у року од три дана од дана достављања 

приговора.“ 

 Члан 52б 

 

 Комисија из члана 52. овог пословника одређује време и место одржавања 

разговора са кандидатима за  председника суда и о томе их обавештава најмање десет 

дана пре дана одржавања разговора, на адресу која је означена на пријави.“ 

 

6. Доношење одлуке о образовању комисија у поступку предлагања кандидата 

за председнике судова по објављеном огласу; 

 

Одредбом члана 52. став 1. Пословника о раду Високог савета судства 

(„Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16), прописано је да у поступку за избор 

председника судова, Савет образује једну или више комисија за избор председника 

судова из реда судија - изборних чланова Савета.  

Високи савет судства, на седници одржаној 28. фебруара 2017. године, донео је 

одлуку да се огласи избор председника за Привредни апелациони суд, Привредни суд у 

Београду, Виши суд у Прокупљу, Други основни суд у Београду, Основни суд у 

Крушевцу, Основни суд у Сурдулици и Прекршајни суд у Лозници. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуке о образовању: 

 Комисије за избор председника за Привредни апелациони суд, Привредни 

суд у Београду и Виши суд у Прокупљу, у следећем саставу: 

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

председник Комисије; 

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

Комисије; 
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3) Саво Ђурђић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије. 

 Комисије за избор председника за Други основни суд у Београду, Основни 

суд у Крушевцу, Основни суд у Сурдулици и Прекршајни суд у Лозници, у 

следећем саставу: 

1) Иван Јовичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије; 

2) Славица Милошевић Газивода, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, члан Комисије; 

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

Комисије. 

 

7. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку о престанку судијске 

функције на лични захтев Слободану Васиљевићу, судији Привредног суда у 

Ваљеву, коме престаје судијска функција 2. априла 2017. године. 

 

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

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку о престанку функције 

судије поротника  Енес Детанцу, судији поротнику Основног суда у Новом Пазару, 

даном доношења одлуке. 

 

9. Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање; 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета информисао је чланове Савета да се 

Јован Кордић, судија Привредног апелационог суда обратио Високом савету судства 

захтевом за одобрење студијског путовања у периоду од 18-22.03.2017. године, ради 

учешћа на Годишњем Семинару судијског огранка INSOL, који се одржава у Сиднеју, 

Аустралија, и то од 18.-19.03.2017. године, а који претходи Десетом Четворогодишњем 

Конгресу INSOL-а, који ће бити одржан од 19.-22.03.2017. године.   На захтев Високог 

савета судства дана 3.03.2017. године судија Кордић Јован доставио је доказ да 

трошкове наведеног путовања у Сиднеј сноси Организација за подршку Правосуђу и 

Јавној управи“4 Digits Consulting“. 

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

посета Јовану Кордићу, судији Привредног апелационог суда, у периоду од 18. до 

19. марта 2017. године, ради присуствовања на Дванаестом међународном 

судијском семинару о стечају, као и Десетом четворогодишњем Конгресу INSOLA 

у периоду од 19. до 22. марта 2017. године, који ће се одржати у Сиднеју у 

Аустралији. 

 

 Снежана Милошевић, заменик председника Апелационог суда у Нишу је 

дописом од 13. марта 2017. године, обавестила Високи савет судства да је Драган Јоцић 

председник Апелационог суда у Нишу позван од стране AIRE Centra и Civil Rights 

Defenders на Четврти регионални форум владавине права, који ће се одржати 17. и 18. 

марта 2017. године у Тирани у Албанији, као и да ће трошкове сносити организатори. 

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, обавестио је 

Високи савет судства да су Бранислава Апостоловић, судија Врховног касационог суда, 

Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда, Љубица Милутиновић, судија 
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Врховног касационог суда, позване од стране AIRE Centra и Civil Rights Defenders на 

Четврти регионални форум владавине права, који ће се одржати 17. и 18. марта 2017. 

године у Тирани у Албанији. 

     Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку о одобрењу студијске 

посете Драгану Јоцићу, председнику Апелационог суда у Нишу, Бранислави 

Апостоловић, судији Врховног касационог суда, Јасминки Станојевић, судији 

Врховног касационог суда, Љубици Милутиновић, судији Врховног касационог 

суда, у периоду од 17. до 18. марта 2017. године, ради присуствовања на Четвртом 

регионалном форуму владавине права за Југоисточну Европу, који ће се одржати 

у Тирани у Албанији. 

 

10. Разно 

 

1) Извештај о раду Дисциплинске комисије Високог савета судства за 2016. 

годину  

       Високи савет судства је '''''''''''''''''' усвојио извештај о раду Дисциплинске 

комисије Високог савета судства за 2016. годину. 

 

2) Извештај о раду Дисциплинског тужиоца Високог савета судства за 

2016. годину 

      Високи савет судства је ''''''''''''''''''' усвојио извештај о раду Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства за 2016. годину. 

 

3) Образовање радне групе Високог савета судства за пондерисање предмета 

 

Акционим планом за поглавље 23. као активност под бројем 1.2.1.11. наведена 

је: „Израда и усвајање програма за пондерисање предмета који обезбеђују степеновање 

у увођењу система пондерисања, као један од критеријума њихове расподеле”. Као 

носилац активности наведено је:„Радна група коју образује Високи савет судства, а 

чији су чланови представници Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда, 

свих нивоа судова, јавних тужилаштава, као и Министарство надлежно за послове 

правосуђа”. 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се за чланове Радне 

групе одреде Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни чланови Савета из реда 

судија и Јелица Пајовић, представник министарства правде. 

 

4)  Именовање члана Савета у Радним телима образованим од стране 

Савета и Комисије за спровођење Националне стратегије реформе 

правосуђа 2013-2018 

 

 Обзиром да је судији Мирољубу Томићу истекао мандат члана Савета, Високи 

савет судства је '''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о измени састава Комисије ВСС за 

вредновање рада судија и председника судова: 

1) Бранисалава Горавица, председник Комисије, 

2) Сава Ђурђић, члан Комисије, 

3) Александар Пантић, члан Комисије. 

 

 Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''' одредио судију Ивана Јовичића за члана 

Комисије Министарства правде за измену нормативног оквира. 
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 Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' одредио судију Браниславу Горавицу за 

задужено лице за праћење спровођења програма почетне обуке на Правосудној 

академији. 

 

 Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' одредио судију Александра Пантића за 

задужено лице за комуникацију за Агенцијом за борбу против корупције и 

достављање кварталних извештаја о испуњавању обавеза из Акционог плана за 

спровођење НСБПК. 

 

 

5) Доношење одлуке по приговору Светлане Петровић, судије Основног суда у 

Смедереву 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да је Светлана Петровић, 

судија Основног суда у Смедреву изјавила приговор Високом савету судства против 

одлуке Савета број: 119-00-134/2017-01 од 14. фебруара 2017. године о престанку 

судијске функције. 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' одбио приговор Светлане Петровић, 

судије Основног суда у Смедереву, као неоснован и потврдио Одлуку Високог 

савета судства, број: 119-00-134/2017-01 од 14. фебруара 2017. године. 

 

6) Доношење одлуке о престанку судијске функције због трајног губитка радне 

способности 

  

Председник Основног суда ''' ''''''''''''''''''' упутила је Високом савету судства допис 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''' од 10. марта 2017. године, којим је обавестила Високи савет судства да 

је код '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''' 

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

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

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

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

''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' ''''''' ''' ''''''''''''''''' престаје судијска функција због 

трајног губитка радне способности за обављање судијске функције, даном 

правноснажности ове одлуке. 

 

7) Измена Одлуке о броју судија  

 

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

судија, тако да се члан 3. Одлуке судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 

11/16, 48/16, 73/16 и 104/16) , у делу основни судови, тачка 20.  мења  се и гласи: 

 

           Назив суда                                                               Број судија 

20. Основни суд у Зајечару                                                     20 

 

8) Захтев за упућивање судије 

        

Председник Вишег суда у Шапцу обратио се Високом савету судства дописом 

број:Су V-34 2/2017 од 22. фебруара 2017. године, са молбом да се судија Марија 

Ивановић из Основног суда у Шапцу у смислу члана 20. Закона о судијама, упути у 
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Виши суд у Шапцу. Као разлоге наводи да недостатак судија у значајној мери отежава 

и успорава функционисање Вишег суда у Шапцу, обзиром да је против председника 

суда покренут кривични поступак, један судија одређен је за в.ф. председника 

Основног суда у Лозници, а да од априла 2017. године судија Бранка Ђукић испуњава 

услове за старосну пензију, па ће Виши суд у Шапцу радити са 10 судија. Истакао је 

чињеницу да Вишем суду у Шапцу недостаје судија који би поступао у кривичној 

материји. 

         Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се прибави мишљење 

свих судија Основног суда у Шапцу и Вишег суда у Шапцу. 
 

9) Информације за Савет 

 

 Обавештење Вишег суда у Нишу о проблему повећања прилива предмета у 

грађанској материји 

Дописoм број Су-V-34-5/2017 од 2. марта 2017. године, председник Вишег суда у 

Нишу је обавестио Високи савет судства да је у наведеном суду дошло до енормног 

повећања прилива предмета у грађанској материји, а да до сада нису предузете 

конкретне активности ради њиховог решавања и поред бројних апела да Високи савет 

судства и Врховни касациони суд размотре и сагледају овај проблем. Из тих разлога, 

председник Вишег суда у Нишу предлаже неопходно расписивање огласа за избор 

судија, упућивање судија из Основног суда у Нишу или неког од виших судова на рад у 

Виши суд у Нишу, измена Одлуку о броју судија у судовима, делегирање предмета 

Вишег суда у Нишу судовима који су мање оптерећени. 

 

 Иницијатива адвоката из Блаца за измену Закона о уређењу судова  
  Милорад Лапчевић, Владимир Илић, Небојша Милосављевић, Александар 

Судимац, Ивица Павловић и Сузана Васиљевић, адвокати из Блаца поднели су Високом 

савету судства иницијативу за измену Закона о уређењу судова,  у делу да се у Блацу 

интегрише судска јединица, како би се у Блацу које је након 80 година „изгубило“ 

судску власт, судска власт одвијала функционалније, са мање трошкова и ефикасније. 

 

 Председник Високог савета судства обавестио је чланове Савета о позиву за 

присуствовање презентацији Годишњег извештаја о раду судова РС за 2016. годину 

која ће се одржати у Палати Србије, дана 17. марта 2017. године. 

 

 

 

 

Седница је завршена у 10,00  часова. 

               Записник саставила: 

 

                  Мајда Кршикапа 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          
 


