
 

 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-12/2017-01 

Датум: 28. март 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

ЗАПИСНИК СА ОСМЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 28. март 2017. године  

 

 

Седница је почела у 09.00 часова. 

 

Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Саво Ђурђић, Александар Пантић, Иван Јовичић, 

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.  

На седници је присутна јавност. На седницу је позван и приступио је Богица 

Заркула, судија Основног суда у Вршцу 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Осму 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 Седме редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 20. марта 2017. године;  

2. Разматрање приговора судије Основног суда у Вршцу на одлуку о престанку 

судијске функције, у предмету број: 119-00-147/2017-01;  

3. Доношење одлуке о спојивости вршења судијске функције са обављањем других 

послова и функција;  

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

5. Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање; 

6. Разно. 

 

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

су '''''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да усвоје предложени дневни ред за Осму 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 Седме редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 20. марта 2017. године 

  

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара дискусију 

поводом ове тачке дневног реда.  

Чланови Савета нису имали примедбе, те су ''''''''''''''''''' усвојили записник 

са Седме редовне седнице Високог савета судства која је одржана 20. марта 2017. 

године.  

 

2. Разматрање приговора судије Основног суда у Вршцу на одлуку о престанку 

судијске функције, у предмету број: 119-00-147/2017-01. 

 

Председник Савета је констатовао да је позван и да је приступио Богица Заркула, 

судија Основног суда у Вршцу.  

Председник Савета Драгомир Милојевић даје реч судији известиоцу Матији 

Радојичићу, који је изјавио да је на Седници Високог савета судства дана 14.02.2017.  

Високи савет судства донео одлуку о престанку судијске функције судији Богици 

Заркули због трајног губитка радне способности за обављање судијске функције. Дана 

15.03.2017 године, Богица Заркула уложио је приговор на овакву одлуку , због 

непотупно утврђеног чињеничног стања. Судија известилац је упознао присутне са  

садржином приговора, као и са чињеницама на којим је заснована оспорена Одлука. 

Судија известилац је присутнима саопштио резултате рада Богице Заркуле, судије 

Основног суда у Вршцу,  у складу са Годишњим извештајем о раду Основног суда у 

Вршцу који се односи на рад судије Богице Заркуле.  

Председник Драгомир Милојевић је захвалио судији Богици Заркули што је дошо 

и указао да  уколико има примедбе на изнете податке исте изнесе.  

Судија Богица Заркула је у свему остао при поднетом приговору , стим што је 

додао да се не би противио одлуци о престанку судијске функције, али је остало нејасно 

шта би радио, након престанка судијске функције, с обзиром на здравствено стање и 

године старости, не постоје могућности да обавља друге послове. Истакао је да у 

општини Бела Црква, нотар није изабран, односно именован је али је неизвесно када ће 

почети са радом, те да би могао да настави да обавља послове у оставинској материји, 

док нотар не почне са радом, а након тога могао би да обавља послове судијског 

помоћника. Посебно је итакао да му је врло важно да настави са радом из социјалних 

разлога, будући да једино он издржава породицу, супруга је незапослена, а син ове 

године треба да упише факултет. Какао му је важно да не  остане без посла истакао је  

да би радио и  као судијски помоћник уколико има места у суду.   

      

Председник Савета Драгомир Милојевић је судији предочио да ће Савет одлучити 

о поднетом приговору. 

Судија Богица Заркула је напустио седницу Савета. 

Председник Савета је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.  

 

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се 

одбије приговор Богице Заркуле, судије Основног суда у Вршцу, изјављен на 

одлуку Високог савета судства број: 119-00-147/2017-01 од 14. фебруара 2017. 

године, о престанку судијске функције Богице Заркула, судије Основног суда у 

Вршцу, због губитка радне способности, као неоснован.  
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3. Доношење одлуке о спојивости вршења судијске функције са обављањем 

других послова и функција; 

 

Председник Високог савета судства, Драгомир Милојевић  истакао је да се 

Синдикат судских вештака Србије обратио молбом за давање мишљења да ли судије 

апелационих, виших и привредних судова могу да буду предавачи и гости на 

курсевима, семинарима и округлим столовима о темама које би се односиле на вештаке 

из области вештачења, али и о неким будућим темама корисним за правосудни систем у 

целини. 

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

обављање посла предавача на семинарима и округлим столовима о темама које се 

односе на вештаке и области вештачења,  није неспојиво са судсијском функцијом. 

 

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

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да Бранки Ђукић, судији 

Вишег суда у Шапцу, престаје судијска функција  13. априла 2017. године, због 

навршења радног века. 

 

5. Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање; 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку о упућивању судија на 

студијско путовање и то : 

-  председника Управног суда и  судије Управног суда: Јелену Ивановић, 

Јадранку Ињац и Весну Лазаревић  на студијско путовање у Стразбур у 

периоду од 25-28. априла 2017. године; 

- председника Врховног касационог суда Драгомира Милојевића и Снежану 

Андрејевић, судију Врховног касационог суда, на студијско путовање у 

Болоњи, Италија, у периоду од 5-8. априла 2017. године;  

- судију Биљану Синановић, судију Врховног касационог суда, на студијско 

путовање у Сарајево у периоду од 3- 6. априла 2017. године.  

 

6. РАЗНО: 

 

Председник Високог савета судства, Драгомир Милојевић информисао је 

чланове Високог савета судства да је Алумни клуб Правосудне акадамије и Удружења 

за заштиту законитости покренуо поступак пред Уставним судом  за оцену законитости 

одредаба члана 10, члана 11. ст. 1. и 2. и члана 23. ст. 5 до 9. Правилника о 

критеријумима и мерилима за оцену стрчности, оспособљености  и достојности 

кандидата за судију који се први пут бира. 

 

                                                          Седница завршена у 10,30 часова 

 

 

Записник саставила 

  Мајда Кршикапа 

    ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Драгомир Милојевић 


