
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-49/2016-01 

Датум: 13. децембар 2016. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

                       ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 13. децембра 2016. године 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Мирољуб Томић, Саво Ђурђић, Иван Јовичић, Матија Радојичић и Славица 

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

правде. 

 

           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 Двадесет пету 

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 Двадесет треће редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 15. новембра 2016. године и Записника са Двадесет четврте 

редовне седнице Високог савета судства која је одржана 17. новембра 2016. 

године;  

2. Представљање предлога буџета за 2017. годину за Високи савет судства и 

судове у делу за који је надлежан Високи савет судства и извештаја о раду 

Сектора за материјално-финансијске послове; 

3. Доношење одлуке о именовању помоћника секретара Високог савета судства за 

материјално- финансијске послове; 

4. Доношење Правилника о начину вођења личног листа за судију, судију 

поротника и запосленог у суду;  

5. Доношење Корисничког упутства за судове о начину вођења личног листа за 

судију, судију поротника и запосленог у суду;  



6. Одлучивање о спојивости других послова и поступака судије са судијском 

функцијом; 

7. Одлучивање о захтеву Биљане Тешић, судије Основног суда у Старој Пазови за 

премештај у Основни суд у Сремској Митровици; 

8. Одлучивање о захтеву Бранкице Диздаревић, судије Основног суда у Новом 

Пазару за премештај у Основни суд у Рашки;  

9. Објављивање јавног позива за именовање Дисциплинског тужиоца Високог 

савета судства, заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства, 

председника Дисциплинске комисије Високог савета судства и два члана 

Дисциплинске комисије Високог савета судства; 

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

11. Разно. 

 

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

дневни ред за двадесетпету редовну седницу Високог савета судства. 

 

      Пре почетка седнице, Borja Jimenez, резиденцијални саветник на пројекту ИПА 

2013 – „Унапређење капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца“,  

представио је кључне резултате и препоруке сачињених извештаја експерата, по 

компонентама пројекта.  

             Представљању резултата пројекта је присуствовао Enrico Visentin, из Делегације 

Европске комисије у Србији.  

   

1. Усвајање Записника са Двадесет треће редовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 15. новембра 2016. године и Записника са Двадесет 

четврте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 17. 

новембра 2016. године;  

 

            Саво Ђурђић, изборни члан Савета из реда судија имао је примедбе на Записник 

са Двадесет треће редовне седнице Високог савета судства која је одржана 15. новембра 

2016. године. 

             Записник са Двадесет треће редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 15. новембра 2016. године, заједно са примедбама, Високи савет судства 

''''''''''''''''''' је усвојио. 

                 Записник са Двадесет четврте редовне седнице Високог савета судства која 

је одржана 17. новембра 2016. године, Високи савет судства ''''''''''''''''''' је усвојио. 

 

2. Представљање предлога буџета за 2017. годину за Високи савет судства и 

судове у делу за који је надлежан Високи савет судства и извештаја о раду 

Сектора за материјално-финансијске послове; 

 

      Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства обавестио је чланове 

Савета да ће Бранка Томашевић, помоћник секретара за материјално финансијске 

послове у Високом савету судства представити предлог буџета за 2017. годину, за 

Високи савет судства и судове у делу за који је надлежан Високи савет судства.  

Бранка Томашевић, помоћник секретара за материјално финансијске послове у 

Високом савету судства, приступила је седници Савета и поднела извештај о раду 



Сектора за материјално-финансијске послове, као и предлог буџета за 2017. годину, за 

Високи савет судства и судове у делу за који је надлежан Високи савет судства. 

 

     Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' усвојио извештај о раду Сектора за 

материјално-финансијске послове. 

 

3.  Доношење одлуке о именовању помоћника секретара Високог савета 

судства за материјално- финансијске послове; 

 

        Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства обавестио је чланове 

Савета да је Бранка Томашевић постављена на положај – помоћник секретара за 

материјално-финансијске послове у Високом савету судства, на седници Високог 

савета судства која је одржана 22.12.2011. године на мандат од пет година. Према 

одредби члана 67. Закона о државним службеницима „ Државни службеник може после 

протека времена на који је постављен бити поново постављен на исти положај, без 

интерног или јавног конкурса“. 

            Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Бранка Томашевић, 

државни службеник у Високом савету судства поставља на положај помоћника 

секретара за материјално-финансијске послове у Високом савету судства, на 

мандат од пет година. 

4. Доношење Правилника о начину вођења личног листа за судију, судију 

поротника и запосленог у суду; 

 

  Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да је у 

сарадњи са УСАИД-ом и пројектом 4Digits Consulting израђен Правилник о начину 

вођења личног листа за судију, судију поротника и запосленог у суду, као би се 

постигла једнообразност у начину вођења личног листа за судију, судију поротника и 

запосленог у суду. 

 

            Високи савет судства је '''''''''''''''''' усвојио Правилник о начину вођења 

личног листа за судију, судију поротника и запосленог у суду. 
 

5. Доношење Корисничког упутства за судове о начину вођења личног листа за 

судију, судију поротника и запосленог у суду;  

 

          Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да је у 

сарадњи са УСАИД-ом и пројектом 4Digits Consulting израђено Корисничко упутство 

за судове о начину вођења личног листа за судију, судију поротника и запосленог у 

суду, са додатком најчешће постављена питања. 

        Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео Корисничко упутство за судове о 

начину вођења личног листа за судију, судију поротника и запосленог у суду, са 

додатком најчешће постављена питања. 

 

 

 



6. Одлучивање о спојивости других послова и поступака судије са судијском 

функцијом; 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства обавестио је чланове 

Савета да је Ана Милошевић, судија Вишег суда у Београду сходно члану 31. Закона о 

судијама дописом од 24.11.2016. године обавестила Високи савет судства да је Одлуком 

државног већа тужилаца А бр.786/16 од 15.11.2016. године именована за члана 

Комисије за писани тест и представљање програма организације и унапређења рада 

јавног тужилаштва у поступку предлагања кандидата за јавне тужиоце, ради 

одлучивања да ли је њено чланство у раду Комисије неспојиво са судијском функцијом.  

Поред судије Ане Милошевић, за члана Комисије именован је и Јанко 

Лазаревић, судија Врховног касационог суда.  

        Закон о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 

121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 и 63/16) одредбом члана 30. 

став 7. прописује да судија може у току радног времена, по одобрењу председника суда, 

да учествује у раду стручних тела образованих у складу са посебним прописима и 

радних група за израду закона и других аката. 

   Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да обављање посла члана 

Комисије за писани тест и представљање програма организације и унапређења 

рада јавног тужилаштва у поступку предлагања кандидата за јавне тужиоце није 

неспојиво са судијском функцијом. 

 

7. Одлучивање о захтеву Биљане Тешић, судије Основног суда у Старој Пазови 

за премештај у Основни суд у Сремској Митровици; 

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства обавестио је чланове 

Савета да се Биљана Тешић, судија Основног суда у Старој Пазови обратила 

21.11.2016. године Високом савету судства са захтевом за премештај из Основног суда 

у Старој Пазови у Основни суд у Сремској Митровици. У захтеву наводи да 

свакодневно прелази преко 50 км у једном правцу од места становања до места у коме 

ради, да је у суд у Старој Пазови премештена одлуком Савета од 17.12.2013. године без 

њене сагласности, да се раније обраћала Савету захтевима за премештај, али да није 

било удовољено њеним захтевима обзиром да у Основном суду у Сремској Митровици 

није било упражњеног судијског места.  

       Високи савет судства је '''''''''''''''''''' усвојио закључак да се затражи 

сагласност за премештај судије Биљане Тешић из Основног суда у Старој Пазови 

у Основни суд у Сремској Митровици од председника Основног суда у Старој 

Пазови и председника Основног суда у Сремској Митровици. 

8. Одлучивање о захтеву Бранкице Диздаревић, судије Основног суда у Новом 

Пазару за премештај у Основни суд у Рашки; 

 

          Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да је 

Бранкица Диздаревић, судија Основног суда у Новом Пазару, поднела захтев за 

премештај у Основни суд у Рашки, обзиром да има пребивалиште у Рашки, те да 

свакодневно путује на релацији Рашка - Нови Пазар. Прибављена је сагласност 

председника Основног суда у Новом Пазару и Основног суда у Рашки. 



   Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку о премештају судије 

Бранкице Диздаревић из Основног суда у Новом Пазару у Основни суд у Рашки. 

 

 

9. Објављивање јавног позива за именовање Дисциплинског тужиоца Високог 

савета судства, заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства, 

председника Дисциплинске комисије Високог савета судства и два члана 

Дисциплинске комисије Високог савета судства; 

 

   Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да Мирјани Илић, 

Дисциплинском тужиоцу, истиче мандат на који је именована 23.01.2017. године; 

Слободанки Гутовић, заменику Дисциплинског тужиоца, истиче мандат на који је 

именована 23.01.2017. године; Милевки Миленковић, председнику Дисциплинске 

комисије, истиче мандат на који је именована 23.01.2017. године; Томиславу 

Трајковићу, члану Дисциплинске комисије, истиче мандат на који је именована 

23.01.2017. године и Живи Новаковићу, члану Дисциплинске комисије, 26.08.2016. 

године престала је функција члана Дисциплинске комисије. 

 

         У складу са чланом 12. Правилника о поступку за утврђивање дисциплинске 

одговорности судија и председника судова Високи савет судства упућује јавни позив 

судијама да поднесу пријаве за именовање за чланове дисциплинских органа.  
 

         Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се упути јавни позив 

судијама да поднесу пријаве за именовање за чланове дисциплинских органа.  
 

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

 

         Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''' донео одлуке о престанку судијске функције, 

због навршења радног века: 

 

1) Мирјани Коњикушић, судији Прекршајног суда у Бачкој Паланци, престаје 

судијска функција због навршења радног века 15.01.2017. године. 

2) Поповић Бошку, судији Трећег основног суда у Београду, престаје судијска 

функција због навршења радног века 24.01.2017. године.  

11. Доношење одлуке о престанку судијске функције, на лични захтев; 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' донео одлуке о престанку судијске функције, на 

лични захтев: 

1) Мирјани Митић, судији Основног суда у Нишу, престаје судијска функција 30. 

децембра 2016. године, на лични захтев, 

2) Нади Комленац, судији Вишег суда у Сремској Митровици, престаје судијска 

функција 31. децембра 2016.године, на лични захтев. 

 

     Високи савет судства је констатовао да је обављен разгововор са судијом Надом 

Комленац и да је остала при предлогу да јој судијска функција престаје са 31. 

децембром 2016. године, на лични захтев. 



12. Разно 
 

 

1. Обраћање Владана Николића, председника Основног суда у Зајечару Високом 

савету судства  

 

          Председник Основног суда у Зајечару доставио је обавештење Високом савету 

судства у вези кривичног поступка који се води пред Основним судом у Зајечару у 

предмету који је по редоследу завођења кривичних предмета у складу са Судским 

пословником додељен је у рад судији Основног суда у Зајечару, Дејану Цветковићу. У 

обавештењу се наводи да је судија Дејан Цветковић дана 08.12.2016. године, по пријему 

предмета у рад доставио председнику Основног суда у Зајечару, захтев за изузеће од 

поступања у предмету, који захтев је решењем одбијен. Судија Дејан Цветковић је на 

наведено решење изјавио жалбу, иако је у истом наведено да на решење није дозвољена 

посебна жалба. Председник Основног суда у Зајечару решењем од 25.12.2015. године 

предметну жалу одбацио је као недозвољену. Такође је заменик ОЈТ у Зајечару изјавио 

захтев за изузеће судије Дејана Цветковића од поступања у наведеном предмету. У  

наведеном предмету је од стране Врховног касационог суда донето решење којим је 

одбијен као неоснован, предлог судије појединца Основног суда у Зајечару  да се 

одреди други стварно надлежни суд за вођење кривичног поступка.              

          Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' усвојио закључак да се обавештење 

председника Основног суда у Зајечару третрира као притужба и да се затражи 

извештај од Дејана Цветковић, судије Основног суда у Зајечару везано за разлоге 

из којих је писао захтев за изузеће из предмета, као и из којих ралога је писао 

жалбу на решење на које није дозвољена жалба. 

 

2. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства обавестио је чланове 

Савета да је председник Вишег суда у Београду упутио дана 6. децембра 2016. године 

Високом савету судства допис I Су бр. 1/16-114 са захтевом да се Александар Вујичић, 

судија Апелационог суда у Београду упути на рад у Посебно одељење Вишег суда у 

Београду. У допису је наведено да је судија Александар Вујичић решењем Високог 

савета судства бр.119-05-477/2015-01 од 9.12.2015. године упућен на рад у Посебно 

одељење Вишег суда у Београду почев од 14.01.2016. године на период од годину дана, 

где поступа као судија за претходни поступак у 12 предмета који припадају категорији 

обимних и сложених предмета, да је организација рада у Посебном одељењу Вишег 

суда у Београду специфична, као и да је сваки судија који поступа у овом одељењу 

значајан за функционисање и резултате рада одељења. У прилогу дописа је достављена 

сагласност Александра Вујичића, судије Апелационог суда у Београду да сходно 

одредби члана 13. став 5. Закона о организацији и надлежности државних органа у 

сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних 

дела, буде упућен на рад у Посебно одељење Вишег суда у Београду на период од 

годину дана. 

  Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се Александар Вујичић, 

судија Апелационог суда у Београду, упути на рад у Посебно одељење Вишег суда у 

Београду, почев од 15. јануара 2017. године, на период од годину дана. 

3. Адвокат Загорка Мисиркић упутила је захтев Високом савету судства за приступ 

информацији од јавног значаја везано за питање до ког момента судија који је 

правоснажно разрешен може да обавља судијску функцију.  



 
Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' усвојио закључак да судија обаља судијску 

функцију до момента објављивања правоснажне одлуке о престанку судијске фунцкије 

разрешењем у Службеном гласнику РС. 
 

4. Обзиром да је Александру Стоиљковском истекао мандат члана Високог савета 

судства и да је судија Алелсандар Стоиљковски био одређен за члана радне групе за 

План интегритеа, Високи савет судства је једногласно донео одлуку да се судија 

Славица Милошевић Газивода одреди за члана Радне групе за План интегритета. 

 

5.  Информације за Савет    

 

   Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства обавестио је чланове 

Савета да се председник Прекршајног суда у Лозници, судија Зорица Новаковић дана 

24.11.2016. године обратила Високом савету судства захтевом да због здравствених 

разлога буде разрешена функције председника Прекршајног суда у Лозници. 

 

       Закон о судијама одредбом члана 74. ставом 1. прописује да председнику престаје 

функција престанком судијске фунцкије, избором за судију другог суда, на лични 

захтев, због укидања суда, истеком мандата и разрешењем са функције председника 

суда, док је ставом 2. прописано да одлуку о престанку функције председника суда 

доноси Народна скупштина, те је потребно да допис упути Народној скупштини РС.  
  

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства изнео је као 

информацију за Савет да је народни посланик др Александар Мартиновић поднео 

Нрадодној скупштини РС Предлог закона о измени Закона о уређењу судова. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства обавестио је чланове 

Савета да су УСАИД и 4Digits Consulting  je у оквиру пројекта „Унапређење за јачање 

капацитета Високог савета судства“ спровели истраживање у погледу задовољства 

корисника – грађана, адвоката, функционисањем судова. 

 

    

Седница је завршена у 11,00 часова. 

               Записник саставила: 

 

                  Мајда Кршикапа 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          
 

 


