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ЗАПИСНИК СА СЕДМЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 24. марта 2015. године 

 
Седница је почела у 9,00 часова. 

 

Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Бранка Банчевић, Александар Стоиљковски, 

Соња Видановић, изборни чланови из реда судија, Никола Селаковић, министар правде, 

Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну 

самоуправу и др Зоран Стојановић, изборни члан из реда професора правног факултета 

 

          Поред чланова Савета, седници је присуствовала Весна Јањић, самостални 

саветник у Одељењу за статусна питања судија.  

 

Седница Савета се тонски снима. 

 

Од стране председника Високог савета судства предложен је следећи: 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Разматрање поднетих захтева председника судова ради доношења одлуке о 

попуњавању упражњених судијских места 

 

2. Разно 

 

 

1. Разматрање поднетих захтева председника судова ради доношења одлуке о 

попуњавању упражњених судијских места 

 

Чланови Високог савета судства су, након разматрања извештаја о раду судова 

опште и посебне надлежноси у Републици Србији, '''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се 

објави оглас за попуну упражњених судијских места у следећим судовима: 

 

 

1. Апелациони суд у Београду - 3 

2. Апелациони суд у Крагујевцу - 5 

3. Виши суд у Београду - 4 



 

 

4. Виши суд у Врању - 1 

 

 

 

5. Виши суд у Новом Саду - 5 

6. Виши суд у Сремској Митровици - 1 

7. Виши суд у Чачку - 1 

8. Основни суд у Алексинцу - 1  

9. Основни суд у Краљеву - 2 

10. Основни суд у Крушевцу - 3 

11. Основни суд у Лебану - 4 

12. Основни суд у Лесковцу - 5 

13. Основни суд у Новом Саду - 5 

14. Основни суд у Обреновцу - 1 

15. Основни суд у Панчеву - 2 

16. Основни суд у Пироту - 3 

17. Основни суд у Пријепољу - 2 

18. Основни суд у Чачку - 1 

19. Привредни суд у Београду - 4 

20. Привредни суд у Ужицу - 1 

21. Прекршајни суд у Врању - 2 

22. Прекршајни суд у Крагујевцу - 2 

23. Прекршајни суд у Зрењанину -2 

24. Прекршајни суд у Нишу - 4 

25. Прекршајни суд у Шапцу - 2 

 

 

Чланови Савета су утврдили да је потребно у једним судовима повећати број 

судија, а у другима смањити, па је у вези са тим донета Одлука о измени одлуке о броју 

судија у судовима, тако што се број судија у Основном суду у Пироту са 14 повећава на 

17, у Прекршајном суду у Пријепољу са 6 на 7, а у Основном суду у Прокупљу се број 

судија смањује са 25 на 21.  

 

Такође, Високи савет је мишљења да има још судова у којима потребно смањити 

број судија и да је у вези са тим потребно урадити једну детаљну анализу извештаја о 

раду, како би се утврдило о којим судовима је реч.  

 

Што се тиче захтева председника Првог, Другог и Трећег основног суда у 

Београду, министар правде је мишљења да за сада нема потребе за расписивањем огласа 

у Првом основном суду у Београду, будући да у том суду ради велики број судијских 

помоћника који помажу судијама приликом израде одлука. Већа је потреба за 

расписивањем огласа за избор судија у Другом и Трећем основном суду у Београду. 

Судија Мирољуб Томић је истакао да у београдским судовима има довољан број 

судијских помоћника, за разлику од малих судови у унутрашњости.  

 

Чланови Савета су упознати са захтевом председника Основног суда у Горњем 

Милановцу да се Драгана Павловић, судија Основног суда у Чачку, премести у Основни 

суд у Горњем Милановцу. У питању је судија која свакодневно путује на релацији Горњи 

Милановац - Чачак и која је инвалид.  

 

Председник Високог савета судства је предложио да на некој од наредних 

седница треба размотрити захтев о премештају именоване судије, са чиме су се сложили 

сви чланови Савета. 



 

 

 

2. Разно 

 

Судија Бранка Банчевић реферише предмет у коме је Гордана Видојковић, судија 

Основног суда у Пожаревцу, поднела притужбу на поступање председника Основног 

суда у Пожаревцу. Подносилац притужбе је навела да исту подноси на основу члана 29. 

став 1. Закона о судијама, из разлога што је повређено њено право за које није предвиђен 

посебан поступак заштите. Наиме, Добрица Живковић, председник Основног суда у 

Пожаревцу, својим незаконитим поступањем и изнетим увредама на седници свих 

судија Основног суда у Пожаревцу 28. новембра 2014. године, онемогућио је у 

реализацији права да учествује у доношењу одлука од значаја за рад суда и повредио 

њен углед и част пред 26 присутних судија. Именовани је заказао седницу свих судија 

за 28. новембар 2014. године и предложени дневни ред истако на огласној табли суда. 

Међутим, приликом председавања седницом, председник није поднео дневни ред на 

усвајање, те је онемогућио присутне да се изјасне и дају предлоге за допуну. Записник 

са седнице је селективно сачињен и нису унете све дискусије и увреде које су биле 

упућене на њене предлоге. Она се јавила за реч и изнела предлог за конституисање 

„Управног тела” које би, ради прибављања мишљења у вези годишњег распореда, 

кординирало рад између председника суда и запослених у суду. Председник је мимо 

своијих законских овлашћења онемогућио судије да се о изјасне о њеном предмету. 

У смислу члана 29. став 2. Закона о судијама, тражено је изјашњење од 

председника Вишег суда у Пожаревцу у погледу навода из притужбе Гордане 

Видојковић, судије Основног суда у Пожаревцу. 

На наведену притужбу се изјаснио председник Основног суда у Пожаревцу и 

навео да су наводи притужбе неосновани. 

 Након реферисања предмета од стране судије Бранке Банчевић прешло се на 

дискусију, те је након тога Високи савет судства '''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку којом се 

одбија притужба Гордане Видојковић, судије Основног суда у Пожаревцу. 

 

Седница је завршена у 11,45 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Записник саставила:    

 

       Весна Јањић 

 

 

                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                            

Драгомир Милојевић 

 

                                                                                          


