
 

 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
Број: 06-00-18/2018-01 

Датум: 29.05.2018. године 
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                           ЗАПИСНИК СА ДВАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                      одржане 29. маја 2018. године 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Александар Пантић и  Саво Ђурђић изборни чланови 

Високог савета судства из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде, Петар Петровић, 

председник Одбора за правосуђе државну управу и локалну самоуправу и професор др 

Ранко Кеча изборни члан Високог савета судства из реда професора правног факултета. 

Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мирјана Павловић, в.д. секретара Високог 

савета судства и Мила Стаменковић, начелник Одељења за статусна питања судија.  

           Седница Савета се тонски снима.   

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Дванаесту редовну 

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

 

 

    

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

 

1. Одлучивање по приговору Слободанке Трајковић, изјављен против закључка 

Комисије Високог савета судства број: 111-00-00842/2018-01 од 26.04.2018. године; 

2. Одлучивање по приговору  Илије Петрушића, изјављен против закључка Комисије 

Високог савета судства број: 111-00-01089/2018-01 од 26.04.2018. године; 

3. Одлучивање по приговору Давитков  Драгана, изјављен против закључка Комисије 

Високог савета судства број: 111-00-01845/2018-01 од 26.04.2018. године; 

4. Одлучивање  по приговору  Иване Димитријевић Пекдемир, изјављен против 

закључка Комисије Високог савета судства број: 111-00-01820/2018-01 од 

26.04.2018. године; 
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5. Разно. 

 

 

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

''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени дневни ред за Дванаесту редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

  Констатује се да су чланови Високог савета судства из реда судија и то: Иван 

Јовичић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изузети од поступања по 

тачкама Дневног реда од 1-4. 

 

1. Одлучивање по приговору Слободанке Трајковић, изјављен против закључка 

Комисије Високог савета судства број: 111-00-00842/2018-01 од 26.04.2018. 

године; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета изјавио је да је Слободанка Трајковић изјавила 

приговор против Закључка Комисије Високог савета судства број: 111-00-0042/2018-01 од 

26.04.2018. године и поводом ове тачке дневног реда дао реч известиоцу судији Александру 

Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је Комисија Високог савета судства у поступку 

избора кандидата за судије основних и прекршајних судова закључком број:  111-00-

00842/2018-01 од 26.04.2018. године, одбацила допуну пријаве Слободанке Трајковић из 

Жагубице, број: 111-00-00842/2018-01 од 19. марта 2018. године, поднете на оглас за избор 

судија за Прекршајни суд у Пожаревцу, који је објављен у ,,Службенoм гласнику РС”, број 

14/18 од 23. фебруара 2018. године и у дневном листу “Политика“ од 27. фебруара 2018. 

године, као неблаговремену.  

Истакао је да је Слободанка Трајковић благовремено поднела  приговор дана 

10.05.2018. године против донетог Закључка.  

         Судија Александар Пантић је упознао присутне чланове Савета са садржином 

Закључка Комисије Високог савета судства број: 111-00-00842/2018-01 од 26.04.2018. 

године, садржином поднетог приговора и другим чињеницама потребних за доношење 

одлуке по приговору. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета, након излагања судије известиоца ставио 

је на гласање предлог да се одбије приговор Слободанке Трајковић као неоснован и потврди 

Закључак Комисије Високог савета судства број: 111-00-00842/2018-01 од 26.04.2018. 

године. 

 

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

 

 

    Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 ОДБИЈА СЕ приговор Слободанке Трајковић, као неоснован и потврђује се 

Закључак Комисије Високог савета судства  број: 111-00-00842-01 од 26.04.2018. године. 
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2. Одлучивање по приговору  Илије Петрушића, изјављен против закључка 

Комисије Високог савета судства број: 111-00-01089/2018-01 од 26.04.2018. 

године; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је реч 

известиоцу судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је Комисија Високог савета судства у поступку 

избора кандидата за судије основних и прекршајних судова закључком број: 111-00-

01089/2018-01 од 26.04.2018. године, одбацила  пријаву Петрушић Илије из Лесковца, број: 

111-00-01089/2018-01 од 9. марта 2018. године, поднета на оглас за избор судија у Основни 

суд у Лесковцу, који је објављен у ,,Службенoм гласнику РС”, број 14/18 од 23. фебруара 

2018. године и у дневном листу “Политика“ од 27. фебруара 2018. године, као недозвољену. 

 

Даље је истакао да је Илија Петрушић благовремено изјавио приговор  на Закључак 

дана 28.05.2018. године. 

 Судија известилац је упознао присутне чланове Савета са садржином Закључка 

Комисије Високог савета судства број: 111-00-01089/2018-01 од 26.04.2018. године, 

садржином приговора и свим потребним чињеницама за одлучивање о поднетом приговору. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета након излагања судије известиоца ставио 

је на гласање предлог да се усвоји приговор Илије Петрушића као основан и поништи 

Закључак Комисије број 111-00-01089/2018-01 од 26.04.2018. године и предмет врати 

Комисији на даље поступање. 

 

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

 

 

    Р Е Ш Е Њ Е  

 

  УСВАЈА СЕ  приговор Илије Петрушића, као основан па се  поништава 

Закључак Комисије Високог савета судства број:111-00-01089/2018-01 од 26.04.2018. 

године, и предмет се  враћа Комисији Високог савета судства на даљи поступак. 

 

 

3. Одлучивање по приговору Давитков  Драгана, изјављен против закључка 

Комисије Високог савета судства број: 111-00-01845/2018-01 од 26.04.2018. 

године; 

Драгомир Милојевић, председник Савета је поводом ове тачке дневног реда дао реч 

известиоцу, судији Александру Пантићу.  

 

 

 

Судија Александар Пантић је навео да је Комисија Високог савета судства у поступку 

избора кандидата за судије основних и прекршајних судова  Закључком број: 111-00-
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01845/2018-01 од 26.04.2018. године, одбацила  пријаву Давитков Драгана из Босилеграда, 

број: 111-00-01845/2018-01 од 12. марта 2018. године, поднета на оглас за избор судија у 

Основном суду у Сурдулици, који је објављен у ,,Службенoм гласнику РС”, број 14/18 од 

23. фебруара 2018. године и у дневном листу “Политика“ од 27. фебруара 2018. године, као 

недозвољену. 

 

           Истакао је да је  Давитков Драган благовремено дана  14.05.2018. године, изјавио 

приговор против донетог Закључка . 

 Судија Александар Пантић упознао је присутне чланове Савета са садржином 

Закључка Комисије Високог савета судства број: 111-00-01845/2018-01 од 26.04.2018. 

године, садржином изјављеног приговора и свим потребним чињеницама за доношење 

одлуке по изјављеном приговору. 

  

 Драгомир Милојевић, председник Савета, након излагања судије известиоца, ставио 

је на гласање предлог да се одбије приговор Давитков Драгана као неоснован и потврди 

Закључак Комисије Високог савета судства број: 111-00-01845/2018-01 од 26.04.2018. 

године. 

 

 Високи савета судства '''''''''''''''''''' ''' донео  

 

 

    Р Е Ш Е Њ Е  

 

 ОДБИЈА СЕ приговор Давитков Драгана, као неоснован и потврђује се Закључак 

Комисије Високог савета судства број: 111-00-01845/2018-01 од 26.04.2018. године 

 

 

4. Одлучивање  по приговору  Иване Димитријевић Пекдемир, изјављен против 

закључка Комисије Високог савета судства број: 111-00-01820/2018-01 од 

26.04.2018. године; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је реч 

известиоцу судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је навео да је Комисија Високог савета судства у поступку 

избора кандидата за судије основних и прекршајних судова Закључком број: 111-00- 

1820/2018-01 од 26.04.2018. године, одбацила  пријаву Иване Димитријевић Пекдемир из 

Ниша, број: 111-00-1820/2018-01 од 12. марта 2018. године, поднета на оглас за избор за 

судију у Основном суду у Нишу и Основном суду Прокупљу, који је објављен у 

,,Службенoм гласнику РС”, број 14/18 од 23. фебруара 2018. године и у дневном листу 

“Политика“ од 27. фебруара 2018. године, као непотпуну. 

 

Истакао је да је Ивана Димитријевић Пекдемир  благовремено дана 11.05.2018. године,  

изјавила приговор против донетог Закључка. 

Судија Александар Пантић, упознао је присутне чланове Савета са садржином 

Закључка Комисије Високог савета судства број: 111-00-1820/2018-01 од 26.04.2018. 

године, садржином поднетог приговора и свим битним чињеницама потребних за 

доношење одлуке по поднетом приговору. 
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Драгомир Милојевић, председник Савета је након излагања судије известиоца, ставио 

на гласање предлог да се усвоји приговор  Иване Димитријевић Пекдемир као основан и 

поништи Закључак Комисије Високог савета судства број: 111-00-1820/2018-01 од 

26.04.2018. године и предмет врати Комисији на даље поступање. 

 

Високо савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео  

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

УСВАЈА СЕ притовор Иване Димитријевић Пекдемир као основан па се поништава 

Закључак Комисије Високог савета судства број: 111-00-1820/2018-01 од 26.04.2018. године 

и предмет враћа Комисији Високог савета судства на даље поступање. 

 

5. Разно: 

 

 

- Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Председник Вишег суда у 

Новом Саду, обавестио Високи савет судства да је Слободанка Гутовић, судија Вишег суда 

у Новом Саду, од стране Амбасаде САД у Београду, позвана на конференцију која ће се 

одржати у Скопљу у периоду од 19. до 21. јуна 2018. године, на тему: „Најбоље судске 

праксе за адаптацију на  страначки систем”.  

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

 

     О Д Л У К У  

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Слободанки Гутовић, судији Вишег суда у 

Новом Саду, у Скопље, у периоду од 19. до 21. јуна 2018. године, ради присуствовања 

конференцији, на тему: „Најбоље судске праксе за адаптацију на страначки систем”.   

- Разматрање поднеска – приговора поднетог од стране Весне Слијепчевић; 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''''''''''''' '''' донео закључак да се наведени поднесак 

достави Комисији Високог савета судства у поступку избора судија Управног суда 

на разматрање. 

 

   Седница завршена у 09,50 часова. 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          
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