
 

 

 

                               
                     Република Србија 

          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

                  Број: 06-00-34/2015-01 

              Датум: 09. јун 2015. године 

                         Б е о г р а д 

 

 

 ЗАПИСНИК СА ТРИНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

  одржане 09. јуна 2015. године 

 

           Седница је почела у 09,00 часова. 

 

           Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

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

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

самоуправу. 

  

          Седници није присуствовао др Зоран Стојановић, изборни члан из реда 

професора правног факултета.  

 

          Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Високог савета судства и Смиља Спасојевић, самостални саветник у Одељењу за 

статусна питања судија.  

 

          Седница Савета се тонски снима. 

 

Председник Високог савета судства Драгомир Милојевић отвара седницу и наводи да 

је предложио Дневни ред за ову седницу 02. јуна 2015. године, али имајући у виду да 

су Комисија за избор судија за Виши суд у Београду и Комисија за избор за Привредни 

суд у Ужицу завршиле обраду пријављених кандидата, а посебно имајући у виду да се 

у доброј мери подударају кандидати који су конкурисали за Апелациони суд у 

Београду и Виши суд у Београду, предлаже измену предложеног Дневног реда за ову 

седницу, тачније предлаже следећи: 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање Записника са Дванаесте редовне седнице Високог савета судства која 

је одржана 29. маја 2015. године;  

2. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Апелационом суду у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 30/15 дана  27. марта 2015. године; 

3. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Вишем суду у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 30/15 

дана  27. марта 2015. године; 



 

 

4. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Привредном суду у Ужицу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

30/15 дана  27. марта 2015. године; 

5. Доношење одлуке о упућивању судија на студијска путовања; 

6. Одлучивање о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

7. Разно. 

 

         Чланови Савета нису имали примедбе, ни предлоге за допуну предложеног 

Дневног реда, те су '''''''''''''''''''''''''''''' усвојили нови предложени Дневни ред. 

 

         Почиње рад Седнице по тачкама, према усвојеном Дневном реду. 

 

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

одржана 29. маја 2015. године 

 

    Чланови Савета нису имали примедбе, те су ''''''''''''''''''''' усвојили Записник са 

Дванаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 29. маја 2015. 

године. 

 

 

2. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Апелационом суду у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

30/15 дана  27. марта 2015. године 

 

            Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је свим 

члановима Савета уз материјал за Тринаесту редовну седницу достављен и списак 

кандидата који су конкурисали за избор судија у Апелационом суду у Београду, као и 

табела са њиховим подацима, мишљењима и извештајима о раду. Истиче да је поднет 

велики број пријава на овај конкурс, попуњавају се 3 упражњена судијска места и с 

тим у вези предлаже да се поводом наведеног огласа обрати председник Комисије, 

судија Мирјана Ивић. 

 

      Судија Мирјана Ивић наводи да је Комисија за избор судија за Апелациони суд у 

Београду радила у саставу – она као председник Комисије и чланови Комисије, судије 

Мирољуб Томић и Бранка Банчевић. На наведени оглас пријавило се 157 кандидата и 

то: из реда судија 138 кандидата, од чега 1 судија Управног суда, 105 судија 

основних судова и 32 судије виших судова; из реда судијских помоћника 8 кандидата, 

из реда адвоката 4 кандидата и из реда осталих лица7 кандидата. Све поднете пријаве 

су уредне и благовремене.  Разговор са кандидатима који нису на судијској функцији 

је обављен дана 19.05.2015. године. Прибављена су мишљења за све кандидате и 

извештаји о раду за кандидате из реда судија. Имајући у виду да се ради о избору за 

Апелациони суд у Београду, Комисија је заузела став да треба да се бирају само 

кандидати из реда судија. Приликом одабира кандидата водило се рачуна и о 

материји у којој поступају кандидати, јер су свесни да је у Апелационом суд у 

Београду има потребу за судијама у парничном одељењу, па су по том основу 

прескочени кандидати који су одлични, али поступају у другим материјама. Такође, 

водило се рачуна и о томе да неке судије виших судова имају далеко мање судијског 

стажа него неке судије основних судова. Такође, у великој мери на предлог Комисије 

су утицала и прибављена мишљења судова, нарочито Апелационог суда у Београду, 

јер они по жалбама поступају у одлукама основних судија, те имају добар увид у рад 

судија основних судова. С тим у вези, битно је поменути да су управо судије 

основних судова добиле највећи број гласова од колега из Апелационог суда у 



 

 

Београду. Наравно да је избор био тежак, да су одлучивале нијансе, те након овог 

уводног реферата, председник Комисије, судија Мирјана Ивић предлаже следеће 

кандидате за избор у Апелациони суд у Београду: 

1. Ружица Ранковић – судија Другог основног суда у Београду, рођена 27.03.1960. 

године, од 1994. године до 31.12.2009. година судија Петог општинског суда у 

Београду, од 01.01.2010. године судија Првог основног суда у Београду, а од 

01.01.2014. године судија Другог основног суда у Београду. Добила позитивно 

мишљење Другог основног суда у Београду и Вишег суда у Београду, с тим што је 

Апелационог суда у Београду добила највећи број гласова, што је Комисија 

посебно имала у виду. Поступа у парничној материји, има изузетне резултате 

рада. 

2. Марија Терзић – судија Првог основног суда у Београду, рођена 07.03.1975. 

године, од 1997. године до 2010. године судија Петог општинског суда у Београду, 

а од 2010. године судија Првог основног суда у Београду.  Добила позитивно 

мишљење матичног суда, такође и позитивно мишљење Вишег суда у Београду и 

појединачну подршку једног судије, с тим што је од Апелационог суда у Београду 

добила велики број гласова, што је Комисија посебно имала у виду. Поступа у 

парничној материји, има изузетне резултате рада.  

3. Весна Мастиловић – судија Првог основног суда у Београду, рођена дана 

13.07.1960. године, од 1994. године до 2009. године судија Петог општинског суда 

у Београду, а од 2010. године судија Првог основног суда у Београду.  Добила 

позитивно мишљење матичног суда, такође и позитивно мишљење Вишег суда у 

Београду и појединачну подршку од стране три судије, с тим што је од 

Апелационог суда у Београду добила велики број гласова, што је Комисија 

посебно имала у виду. Поступа у парничној материји, има изузетне резултате 

рада.  

 

Након изнетог предлога Комисије, судија Мирјана Ивић додаје да је било још 

пуно добрих кандидата. Комисија је размишљала о још неким кандидатима који су 

јако добри, те је то разлог зашто се отворио простор да се уједно одлучује и о 

судијама за Виши суд у Београду. Утврђено је да су углавном канидати уједно 

конкурисали и за један и за други суд, да има доста јако добрих кандидата, а предлог 

Комисије је управо овакав из разлога што се водило рачуна о дужини судијског 

стажа. Ради се о судијама које суде око 20 година, па без обзира на неки досадашњи 

став Савета да се напредује по једна степеница горе, у случају наведених судија 

оправдано је направити изузетак да оду право у Апелациони суд. Критетијуми за 

избор су били не само мишљење о раду судије, него и остварени резултати рада.  

Никола Селаковић, министар правде наводи да подржава предлог Комисије, 

додаје да заиста мишљење Апелационог суда у Београду најмеродавније јер они 

најбоље познају рад судија основних судова јер по жалбама на њихове одлуке 

одлучују. Такође, приликом предлагања кандидата водило се рачуна и о дужини 

судијског стажа. 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да се ради о 

дугогодишњим судијама основних судова, о чијем раду су добро упознате судије 

Апелационог суда у Београду. Ако они сматрају да се ради о најбољим кандидатима, 

треба уважити њихово мишљење, јер ће они заједно радити. Можда делује незахвално  

у том погледу, према судијама парничарима виших судова који раде у другостепеној 

материји, јер њихов рад није познат судијама апелације, али приликом предлагања 

ових кандидата из основних судова водило се рачуна и о резултатима рада. Наведени 

кандидати немају само мишљење виших судова, већ и изузетне резултате рада. 

Подржава предлог Комисије. 

Судија Мирољуб Томић наводи да је он председник Комисије за избор судија за 

Виши суд у Београду па је добро упознат са предложеним кандидатима јер се 



 

 

преплићу најбољи кандидати, једни те исти су конкурисали и за Виши и за 

Апелациони суд у Београду.  

 

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о избору три 

судије Апелационог суда у Београду, тако што се: 

 

1. Ружица Ранковић – судија Другог основног суда у Београду, бира за судију 

Апелационог суда у Београду; 

2. Марија Терзић – судија Првог основног суда у Београду, бира за судију 

Апелационог суда у Београду; 

3. Весна Мастиловић – судија Првог основног суда у Београду, бира за судију 

Апелационог суда у Београду. 

 

 

3. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Вишем суду у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 30/15 дана  

27. марта 2015. године 

 

     Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, поводом 3. тачке дневног 

реда наводи да је наведена тачка уврштена у данашњи Дневни ред због подударања 

великог броја кандидата и због закључка обе Комисије да је велики број кандата ушао 

у ужи круг за избор. С тим у вези, реч даје Мирољубу Томићу, председнику Комисије 

за избор судија за Виши суд у Београду.  

 

Мирољуб Томић, председник Комисије за избор судија за Виши суд у Београду 

наводи да је Комисија за избор судија за Виши суд у Београду радила у саставу – он 

као председник Комисије и чланови Комисије, судије Мирјана Ивић и Бранка 

Банчевић. На наведени оглас пријавило се 178 кандидата и то: из реда судија 131 

кандидат, из реда судијских помоћника 33 кандидата, из реда адвоката 4 кандидата и 

из реда осталих лица 10 кандидата. Све поднете пријаве су уредне и благовремене.  

Разговор са кандидатима који нису на судијској функцији је обављен дана 21.05.2015. 

године и 22.05.2015. године. На разговор се нису одазвала 2 кандидата, иако су уредно 

позвани. Прибављена су мишљења за све кандидате и извештаји о раду за кандидате из 

реда судија. Имајући у виду да се ради о избору за Виши суд у Београду, Комисија је 

заузела став да треба да се бирају само кандидати из реда судија. Приликом одабира 

кандидата водило се рачуна и о материји у којој поступају кандидати, јер су упознати 

да Виши суд у Београду има потребу за судијама у парничном одељењу, па су по том 

основу прескочени кандидати који су одлични, али поступају у другим материјама. 

Такође, у великој мери на предлог Комисије су утицала и прибављена мишљења 

судова, нарочито Апелационог суда у Београду, јер они по жалбама поступају у 

одлукама основних судија, те имају добар увид у раду судија основних судова. С тим у 

вези, битно је поменути да су управо судије основних судова добиле највећи број 

гласова од колага из Апелационог суда у Београду. Наравно да је избор био тежак, да 

су одлучивале нијансе, те након овог уводног реферата, председник Комисије 

предлаже следеће кандидате за избор у Виши суд у Београду: 

1. Радмила Радић – судија Другог основног суда у Београду, рођена 18.02.1962. 

године, од 1995. године до 31.12.2009. године судија Петог општинског суда у 

Београду, од 01.01.2010. године судија Првог основног суда у Београду, а од 

01.01.2014. године судија Другог основног суда у Београду. Добила позитивно 

мишљење Другог основног суда у Београду и Вишег суда у Београду, с тим што је 

добила и појединачну подршку двоје судија Вишег суда, а од Апелационог суда у 

Београду добила велики број гласова, што је Комисија посебно имала у виду. 



 

 

Поступа у парничној материји, има изузетне резултате рада. 

2. Ирена Гарчевић – судија Првог основног суда у Београду, рођена 25.12.1974. 

године, од 2001. године до 2010. године судија Првог општинског суда у 

Београду, а од 2010. године судија Првог основног суда у Београду.  Добила 

позитивно мишљење матичног суда, такође и позитивно мишљење Вишег суда у 

Београду и појединачну подршку четири судије Вишег суда, с тим што је од 

Апелационог суда у Београду добила велики број гласова, што је Комисија 

посебно имала у виду. Поступа у парничној материји, има изузетне резултате 

рада.  

3. Весна Секулић – судија Првог основног суда у Београду, рођена дана 03.11.1968. 

године, од 1998. године до 2009. године судија Првог општинског суда у 

Београду, а од 2010. године судија Првог основног суда у Београду.  Добила 

позитивно мишљење матичног суда, такође и позитивно мишљење Вишег суда у 

Београду и појединачну подршку од стране четири судије, а такође добила је и  

позитивно мишљење Апелационог суда у Београду. Поступа у парничној 

материји, има изузетне резултате рада.  

4. Сања Агатоновић - судија Првог основног суда у Београду, рођена дана 

11.10.1962. године, од 1998. године до 2009. године судија Другог општинског 

суда у Београду, а од 2010. године судија Првог основног суда у Београду.  

Добила позитивно мишљење матичног суда, такође и позитивно мишљење Вишег 

суда у Београду и појединачну подршку од стране четири судије, а такође добила 

је и  позитивно мишљење Апелационог суда у Београду. Поступа у парничној 

материји, има изузетне резултате рада.  

 

Судија Мирољуб Томић истиче да се преплићу добри кандидати, да има још 

добрих кандидата које треба имати у виду прликом наредног конкурса. 

Судија Бранка Банчевић наводи да за добар рад судија Весне Секулић и Радмиле 

Радић зна од раније и да без обзира што се за избор гледају резултати рада у протекле 

три године, оне су добре резултате остваривале и раније. 

Судија Соња Видановић наводи да је судија Весна Секулић одличан кандидат, јер 

сем овог званичног дела који се узима у обзир приликом избора – резулатати рада и 

мишљења, упозната је и са њеним радом у више радних група. 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да ако је тако, 

нема разлога да се њихов рад не награди одласком у Виши суд и да напредују даље у 

каријери. 

 

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о избору 

четири судије Вишег суда у Београду, тако што се: 

 

1. Радмила Радић – судија Другог основног суда у Београду, бира за судију 

Вишег суда у Београду; 

2. Ирена Гарчевић – судија Првог основног суда у Београду, бира за судију 

Вишег суда у Београду; 

3. Весна Секулић – судија Првог основног суда у Београду, бира за судију 

Вишег суда у Београду; 

4. Сања Агатоновић – судија Првог основног суда у Београду, бира за судију 

Вишег суда у Београду; 

 

 

 

 



 

 

4. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Привредном суду у Ужицу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 30/15 

дана  27. марта 2015. године 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи је од стране 

Комисије која је обрађивала пријаве кандидата који су конкурисали за избор судија за 

Привредни суд у Ужицу такође спремљен материјал за ову седницу, те нема разлога да 

се о избору за овај суд не одлучује управо на овој седници. Реч даје судији Александру 

Стоиљковском, председнику Комисије за избор судија за Привредни суд у Ужицу. 

 

Судија Александар Стоиљковски, председник Комисије за избор судија за 

Привредни суд у Ужицу наводи да је Комисија радила у саставу: Александар 

Стоиљковски, председник Комисије и чланови Комисије, судије Мирољуб Томић и 

Соња Видановић. На наведени оглас пријавило се 16 кандидата и то: из реда судија 2 

кандидата, из реда судијских помоћника 9 кандидата, из реда адвоката нико и из реда 

осталих лица 5 кандидата. Све поднете пријаве су уредне и благовремене.  Разговор са 

кандидатима који нису на судијској функцији је обављен дана 04.06.2015. године.  

Прибављена су мишљења за све кандидате и извештаји о раду за кандидате из реда 

судија. Имајући у виду да се ради о избору за Привредни суд у Ужицу, Комисија је 

након разматрања пријава свих кандидата одлучила да Народној скупштини предложи 

за избор судије у Привредни суд у Ужицу следећег кандидата: 

- Катарину Божовић – судијског помоћника у Привредном суду у Ужицу, која је 

рођена дана 22.11.1970. године. Остварила је просечну оцену на студијама 7.3, а 

студирала је 5 година и 7 месеци. Правосудни испит је положила 1998. године. 

У периоду од 1995. године до 1997. године била је приправник у Трговинском 

суду у Ужицу, од 1998. до 31.12.2009. године, судијски помоћник у 

Трговинском суду у Ужицу, а од 2010. године и даље је судијски помоћник у 

Привредном суду у Ужицу. За свој рад у 2012., 2013. и 2014. години је увек 

оцењивања оценом „нарочито се истиче“. Добила је позитивно мишљење суда 

из ког потиче и позитивно мишљење Привредног апелационог суда.  

 

Комисија је посебно имала у виду да се ради о кандидату који има 17 година искуства 

рада у Привредном суду, сараднички посао је обављала у суду где ће убудуће судити, 

познаје колектив, прошла је све материје, а оставила је изузетно позитиван утисак на 

Комисију приликом разговора.   

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да на основу 

свега изнетог произилази да се ради о изузетно добром кандидату, за чији успешан рад 

је чуо и Привредни апелациони суд, те како се нико не јавља за реч, ставља на гласање 

изнети предлог Комисије. 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о предлогу 1 кандидата 

Нарадној скупштини за први избор за судију Привредног суда у Ужицу, и то: 

 

- Катарину Божовић – судијског помоћника у Привредном суду у Ужицу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Доношење одлуке о упућивању судија на студијска путовања 

 

1. Упућивање на студијско путовање судије Врховног касационог суда Биљане 

Синановић 

- ради учешћа на семинару о улози Националног судије и судијској сарадњи у 

кривичним предметима, која се одржава у Луксембургу, у периоду од 25. до 26. 

јуна 2015. године, и 

- ради учешћа на пленарном заседању које ће се одржати у Стразбуру у периоду 

од 15. до 19. јуна 2015. године, где ће представници ГРЕКО излагати 

припремљен Извештај за Републику Србију у оквиру 4. Еволуционарне рунде. 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''' донео одлуку да се одобрава одлазак  на 

наведена студијска путовања судији Врховног касационог суда Биљани Синановић. 

 

 

2. Упућивање на студијско путовање судија Апелационог суда у Крагујевцу Росе 

Терзић, Јасминке Вукановић, Јасмине Симовић, Милевке Миленковић и 

Данице Маринковић, 

- ради учешћа у Пројекту Савета Европе „Подршка судству у Србији у примени 

Европске конвенције о људским правима“ у Стразбуру, Француска, у периоду 

од 29. јуна до 02. јула 2015. године. 

 

Високи савет судства ''' ''''''''''''''''''' донео одлуку да се одобрава одлазак  на 

студијско путовање судијама Апелационог суда у Крагујевцу Роси Терзић, Јасминки 

Вукановић, Јасмини Симовић, Милевки Миленковић и Даници Маринковић. 

 

3. Упућивање на студијско путовање судија Апелационог суда у Београду Бојане 

Нинковић, Миленка Тодоровића, Драгана Ђесаровића, Бранке Дражић и 

Зорице Ђаковић 
- ради учешћа у Пројекту Савета Европе „Подршка судству у Србији у примени 

Европске конвенције о људским правима“ у Стразбуру, Француска, у периоду 

од 29. јуна до 02. јула 2015. године. 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се одобрава одлазак  на 

студијско путовање судијама Апелационог суда у Београду Бојани Нинковић, 

Миленки Тодоровића, Драгану Ђесаровић, Бранки Дражић и Зорици Ђаковић. 
 

4. Упућивање на студијско путовање судија Апелационог суда у Новом Саду 

Новице Пековића – председника суда, Слободана Надрљански, Снежане 

Кецман, Ђурђине Бјелобаба и Татјане Миљуш 
- ради учешћа у Пројекту Савета Европе „Подршка судству у Србији у примени 

Европске конвенције о људским правима“ у Стразбуру, Француска, у периоду 

од 29. јуна до 02. јула 2015. године. 

 

Високи савет судства ''' ''''''''''''''''''' донео одлуку да се одобрава одлазак  на 

студијско путовање судијама Апелационог суда у Новом Саду Новици Пековић – 

председнику суда, Слободану Надрљански, Снежани Кецман, Ђурђини Бјелобаба и 

Татјани Миљуш. 
 

 

 

 



 

 

5. Упућивање на студијско путовање судија Апелационог суда у Нишу Гордане 

Матић, Слободанке Китановић, Милице Манић, Весне Кукас и Гордане 

Павловић 
- ради учешћа у Пројекту Савета Европе „Подршка судству у Србији у примени 

Европске конвенције о људским правима“ у Стразбуру, Француска, у периоду 

од 29. јуна до 02. јула 2015. године. 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се одобрава одлазак  на 

студијско путовање судијама Апелационог суда у Нишу Гордани Матић, 

Слободанки Китановић, Милици Манић, Весни Кукас и Гордани Павловић. 
 

6. Упућивање на студијско путовање судија Управног суда Жељка Шкорића, 

Биљане Тамбурковиски Баковић, Олге Петровић и Стеве Ђурановић 

- ради учешћа у Пројекту Савета Европе „Подршка судству у Србији у примени 

Европске конвенције о људским правима“ у Стразбуру, Француска, у периоду 

од 29. јуна до 02. јула 2015. године. 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се одобрава одлазак  на 

студијско путовање судијама Управног суда Жељку Шкорића, Биљани 

Тамбурковиски Баковић, Олги Петровић и Стеви Ђурановић. 

 

6. Одлучивање о престанку функције судије поротника на лични захтев 

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

поротника на лични захтев: 

1. Јулијани Угринов, судији поротнику у Основном суду у Зрењанину. 

 

 

7. Разно: 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да пошто су и за 

Апелациони суд у Београду и за Виши суд у Београду изабране судије из Београдских 

основних судова, а како и по Одлуци о броју судија постоје упражњена места и за Први 

и Други и Трећи основни суд у Београду, предлаже да се распишу конкурси за избор 

нових судија у ове судове. 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се распише оглас ради попуне 

упражњених судијских места: 

 

- У Првом основном суду у Београду 12 места; 

- У Другом основном суду у Београду 3 места; 

- У Трећем основном суду у Београду 3 места. 

 

    Такође, предлаже да се оформи Комисија која ће спроводити оглас за Први, Други и 

Трећи основни суд у Београду. 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да Комисија која ће спроводити 

оглас за Први, Други и Трећи основни суд у Београду ради у саставу: судија Бранка 

Банчевић - председник Комисије и чланови Комисије, судија Александар Стоиљковски 

и судија Соња Видановић. 

 



 

 

Након разматрања свих предложених тачака Дневног реда прешло се на општу 

дискусију: 

 

    Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да би на некој од 

наредних седница требало оформити Комисију за вредновање рада судија и 

председника судова, а у смислу члана 15. Став 1. Закона о Високом савету судства. 

 

     Никола Селаковић, министар правде информише чланове Савета о предлогу закона 

који би се односио на вршиоце судијске функције са подручја Косова и Метохије. 

Такође, наводи да је у вези наведеног причао и са судијама са са подручја Косова и 

Метохије. Очекује да ће се наћи успешно решење.  

 

       

Седница је завршена у 10,50 часова. 

          Записник саставила:  

 

          Смиља Спасојевић                                  

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                        Драгомир Милојевић                            


