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ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-6/2018-01 

  Датум: 27. фебруара 2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

                           ЗАПИСНИК СА ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

              одржане 27. фебруара 2018. године 

 

 

Седница је почела у 10,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Александар Пантић, Саво Ђурђић, Иван Јовичић, Матија Радојичић и Славица 

Милошевић Газивода, изборни чланови Високог савета судства из реда судија, Петар 

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

др.проф 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 Пету редовну 

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

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Одлучивање о упућивању судија у Посебно одељење за сузбијање корупције 

Вишег суда у Београду; 

2. Одлучивање о упућивању судија у Посебно одељење за сузбијање корупције 

Вишег суда у Краљеву; 

3. Одлучивање о упућивању судија у Посебно одељење за сузбијање корупције 

Вишег суда у Новом Саду; 

4. Одлучивање о упућивању судија у Посебно одељење за сузбијање корупције 

Вишег суда у Нишу; 

5. Давање мишљења на Нацрт закона о утврђивању чињеница о статусу 

новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици 

Србији; 

6. Одлучивање о предлогу председника суда о упућивању судије на обавезан 

здравствени преглед, ради утврђења радне способности за обављање судијске 

функције у предмету: 119-00-166/2018-01;  

7. Разматрање притужбе судије   у предмету број: 07-00-7/2018-01; 
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8. Разматрање притужбе  судије у предмету број: 071-00-30/2018-01; 

9. Разматрање притужбе судије у предмету број:071-00-72/2018-01, изјављене у 

смислу одредбе члана 29. Закона о судијама;  

 

10. Одлучивање по притужби судије у предмету број:071-00-1136/2016-01 у 

поступку извршења пресуде Управног суда У. 17278/16 од 22.12.2017. године; 

11. Доношење одлуке о опречности учествовања судије у квизу са достојанством и 

независношћу судије и  угледом суда; 

12. Усвајање извештаја о раду Дисциплинске комисије за 2017. годину; 

13. Усвајање извештаја о раду Жалбене комисије судова за 2017. годину; 

14. Усвајање Годишњег извештаја о раду Високог савета судства за 2017. годину; 

15. Разно. 

 

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

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

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

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

 

1. Одлучивање о упућивању судија у Посебно одељење за сузбијање корупције 

Вишег суда у Београду; 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је  Председник Вишег суда 

у Београду доставио Високом савету судства предлог за упућивање судија у Посебно 

одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду: Иване Бурсаћ, Марије 

Аранђеловић Јуреша и Светлане Ковачевић, судија Првог основног суда у Београду. 

Даље је истакао да су достављене писане сагласности именованих судија, у складу са 

чланом 18. став 5. Закона о организацији и надлежности држаних органа у сузбијању 

организованог криминала, тероризма и корупције. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Ивана Бурсаћ, судија Првог основног суда у Београду, упућује се на рад у 

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду, почев од 

01.03.2018. године, на време од шест година. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Марија Аранђеловић Јуреша, судија Првог основног суда у Београду, 

упућује се на рад у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у 

Београду, почев од 01.03.2018. године, на време од шест година. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео  
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Светлана Ковачевић, судија Првог основног суда у Београду, упућује се на 

рад у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду, почев од 

01.03.2018. године, на време од шест година. 

 

 

2. Одлучивање о упућивању судија у Посебно одељење за сузбијање корупције 

Вишег суда у Краљеву; 

 

 

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

Краљеву доставио Високом савету судства  предлог за упућивање у Посебно одељење 

за сузбијање корупције Вишег суда у Краљеву: Гордане Крстић, Кристине Деспотовић, 

Драгана Урошевића, Срђана Ђукића, судија Основног суда у Краљеву, Предрага 

Бошковића, судије Основног суда у Крагујевцу и Ранка Радомировића, судије 

Основног суда у Рашкој. 

 

- Восоки савет судства '''''''''''''''''''' '''' донео  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Гордана Крстић, судија Основног суда у Краљеву, упућује се на рад у Посебно 

одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Краљеву, почев од 01.03.2018. 

године, на време од шест година. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Кристина Деспотовић, судија Основног суда у Краљеву, упућује се на рад у 

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Краљеву, почев од 

01.03.2018. године, на време од шест година. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Драгана Урошевић, судија Основног суда у Краљеву, упућује се на рад у 

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Краљеву, почев од 

01.03.2018. године, на време од шест година. 

 

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

 

 

Р Е ШЕ Њ Е 

 

 Срђан Ђукић, судија Основног суда у Краљеву, упућује се на рад у Посебно 

одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Краљеву, почев од 01.03.2018. 

године, на време од шест година. 
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- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 Предраг Бошковић, судија Основног суда у Крагујевцу, упућује се на рад у 

Посебно одељење за сузбијање корпције Вишег суда у Краљеву, почев од 

01.03.2018. године, на време од шест година. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Ранка Радомировић, судија Основног суда у Рашкој, упућује се на рад у 

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Краљеву, почев од 

01.03.2018. године, на време од шест година. 

 

 

3. Одлучивање о упућивању судија у Посебно одељење за сузбијање корупције 

Вишег суда у Новом Саду, 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је председник Вишег суда 

у Новом Саду доставио Високом савету судства предлог за упућивање у Посебно 

одељење за сузбијање корупције  Вишег суда у Новом Саду: Јасне Ковачевић, судије 

Вишег суда у Шапцу, Ане Стаменић, Гордане Латиновић и Сање Раковић,  судија 

Основног суда у Новом Саду. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Јасна Ковачевић, судија Вишег суда у Шапцу, упућује се на рад у Посебно 

одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Новом Саду, почев од 01.03.2018. 

године, на време од шест година. 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Ана Стаменић, судија Основног суда у Новом Саду, упућује се на рад у 

Посебно одељење за сузбијање корпције Вишег суда у Новом Саду, почев од 

01.03.2018. године, на време од шест година.  

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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Гордана Латиновић, судија Основног суда у Новом Саду, упућује се на рад у 

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Новом Саду, почев од 

01.03.2018. године, на време од шест година. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Сања Раковић, судија Основног суда у Новом Саду, упућује се на рад у 

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Новом Саду, почев од 

01.03.2018. године, на време од шест година. 

 

4. Одлучивање о упућивању судија у Посебно одељење за сузбијање корупције 

Вишег суда у Нишу; 

 

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

Нишу доставио Високом савету судства предлог за упућивање у Посебно одељење за 

сузбијање корупције Вишег суда у Нишу: Дејана Стаменковића, судије Вишег суда у 

Лесковцу, Александре Мојашевић Крстић, судије Основног суда у Нишу, Бојана 

Вујачића, судије Основног суда у Нишу, Јелене Миладиновић, судије Основног суда у 

Нишу и Тамаре Савић, судије Основног суда у Нишу. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Дејан Стаменковић, судија Вишег суда у Лесковцу, упућује се на рад у 

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Нишу, почев од 01.03.2018. 

године, на време од шест година. 

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

Александра Мојашевић Крстић, судија Основног суда у Нишу, упућује се 

на рад у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Нишу, почев од 

01.03.208. године, на време од шест година.  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Бојан Вујачић, судија Основног суда у Нишу, упућује се на рад у Посебно 

одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Нишу, почев од 01.03.2018. године, 

на време од шест година. 

 

- Високи савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео  
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Р Е Ш Е Њ Е  

 

Јелена Миладиновић, судија основног суда у Нишу, упућује се на рад у 

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Нишу, почев од 01.03.2018. 

године, на време од шест година. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Тамара Савић, судија Основног суда у Нишу, упућује се на рад у Посебно 

одељење за субијање корупције Вишег суда у Нишу, почев од 01.03.2018. године, 

на време од шест година. 

 

 

5. Давање мишљења на Нацрт закона о утврђивању чињеница о статусу 

новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици 

Србији, 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Министарство правде 

доставило Високом савету судства Нацрт закона о утврђивању чињенице о статусу 

новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији, 

ради давања мишљења, који је достављен свим члановима Савета и поводом ове тачке 

дневног реда отворио дискусију. 

 

 Након добијене речи, судија Саво Ђурђић је истакао да ова пракса у принципу не 

треба допринети раду Министарства правде  у овом делу,  пракса да се за сваки 

сегмент и сваки проблем доноси нови закон, сматра није добра за системски приступ 

кривично правној материји којом се бави. Истакао је да се у члану 2. Закона каже:  « 

Циљ овог закона је извршење обавезе Републике Србије из пресуде Европског суда за 

људска права у предмету Јовановић против Републике Србије», наводећи да смо дошли 

у ситуацију да због извршења обавеза из одређених пресуда Европског суда за људска 

права доносимо нове законе. Истиче да се неке ствари могу решити без доношења 

нових закона. Сматра да треба Савет да да позитивно мишљење на достављени Нацрт 

закона, али ипак сматра да треба да се укаже везано за нормативну активност, 

нормативне предлоге Министарства правде, да не доносимо стално нове законе, 

посебно у кривично правној материји, јер се то више не може пратити. Посебно је 

истакао да се из нацрта закона види да опет имамо модел да ће виши судови у 

Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду,  посебно одређују као надлежни за 

поступак утврђивања чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су 

нестали из породилишта, и све више имамо посебна одељења у оквиру виших судова, 

као што су посебна одељења за корупцију, за организовани криминал, за ратне 

злочине, за малолетнике, за насиље у породици, а сада ћемо имати и посебно одељење 

за утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из 
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породилишта, те да се сада поставља питање да ли има довољан број судија. Нагласио 

је посебно, да нема ништа против да се на овај нацрт Закона да позитивно мишљење.  

 

Након дискусије Високи савет судства ''''''''''''''''''' је дао позитивно 

мишљење на Нацрт закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене 

деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији. 

 

6. Одлучивање о предлогу председника суда о упућивању судије на обавезан 

здравствени преглед, ради утврђења радне способности за обављање судијске 

функције у предмету: 119-00-166/2018-01 ; 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да ''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''  ''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''' 

''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''  

 

'''''''''''''' ''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''  

 

'''' ''' ''' ''' ''' ''' 

 

'' 

 

''''''''' '''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' ''''''' '' '''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''' ''''''' '' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''' ''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' 

'''''''' ''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''' 

 

'''' 

 

'''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''''''''''' '''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''' 

''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''' 

 

 

7. Разматрање притужбе судије   у предмету број: 07-00-7/2018-01; 

  

 Драгомир Милојевић, поводом ове тачке дневног реда дао је реч судији 

известиоцу Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић, истакао је да је '''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' 

'''''''''''''''''''''''' поднела Високом савету судства притужбу због поступања '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

'''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' 30 П. 16717/17. Навео је да је судија ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 

поступала по предмету у Привредном суду у Београду, у коме је друготужени у том 

спору, поднео тужбу преко свог пуномоћик Првом основном суду у Београду, против 

''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''', ради накнаде штете у износу од 

100,00 динара. Поступајућа судија у Првом основном суду у Београду, која је задужена 

предметом је наредног дана, доставила тужбу туженој судији на радном месту, без 

икаквог пропратног акта и позива за рочиште. С обзиром на то да је судија наредног 

дана од дана  подношења тужбе суду, примила тужбу, те је од тог датума и почела да 

тече ова парница. Како је судија, овде подносилац притужбе примила тужбу, то је 

пуномоћник друготуженог у привредном спору поднео председнику Привредног суда у 
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Београду  захтев за искључење подносиоца притужбе од поступања у предмету. Даље 

је истакао да је подносилац притужбе у истој навела  да је друготужени у предмету по 

коме је она поступала као поступајући судија једном  недопуштеном тужбом уз помоћ 

судије Првог основног суда у Београду исходовао њено искључење из предмета П 

808716, по коме је поступала. Навео  је да се притужбом даље указује да  је Први 

основни суд у Београду на силу успоставио грађанскоправни однос са наведеним 

правним лицем, због чега  подносилац притужбе сматра да је у обавези да Високом 

савету судства укаже на изузетну брзину у поступању Првог основног суда у Београду 

по једној недопуштеној тужби. 

 Драгомир Милојевић, поводом ове тачке дневног реда отворио је дискусију. 

 

- Након дискусије Високи савет судства ''' '''''''''''''''''''' донео  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ притужба '''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' '' 

'''''''''''''''''' поднете против поступања Првог основног суда у Београду у предмету 

30 П 16717/17, као недозвољена. 

 

8. Разматрање притужбе  судије у предмету број: 07-00-30/2018-01; 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета поводомове тачке дневног реда дао је реч 

судији известиоцу, Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић, је истакао да је '''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' 

'''''''''''''''''''''''' поднела Високом савету судства притужбу на поступање '''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''', доношењем  решења Су-VII- 40 

бр. 41/17-1 од 15.11.2017. године. Навео је да је у притужби истакнуто да је дана 

15.11.2017. године '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''', 

донео решење којим је искључио од поступања подносиоца притужбе у предмету П 

808/16 са позивом на одредбе чл.71 став 4 Закона о парничном поступку. Истакао је да 

је подносилац притужбе навела да је искључена због чињенице јер јој је уручена тужба 

као судији која поступа у наведеном предмету  а која је поднета од стране једног од 

тужених у истом предмету. У свом изјашњењу на захтев за искључење подносилац 

пријаве је истакла да  нема грађанску парницу са тим правним лицем и да је тужба 

недопуштена, те да је подешена управо са циљем да се исходује њено искључење од 

даљег поступања у предмету. У свом изјашњењу је указала на који начин је тужба у 

предмету Првог основног суда у Београду П 16667/17 уручена, односно да је тужба 

поднета 09.11.2017. године да да јој је уручена 10.11.2017. године. У притужби је 

истакнуто да је недопустиво да се странкама погодује да на основу недозвољених 

правних средстава , каква је тужба  у конкретном случају, на који начин се урушава 

углед суда.  

 

Драгомир Милојевић, поводом ове тачке дневног реда отворио је дискусију. 

- Високи савет судства '''''''''''''''''' '''' донео  
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБИЈА СЕ притужба '''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' ''' ''''''''''''''''' 

''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''' '' 

'''''''''''''''''  

 

'''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''' доношењем решења  Су-VII-40 бр.41/2017-1 од 

15.11.2017. године, као неоснована. 

 

9. Разматрање притужбе судије у предмету број:07-00-72/2018-01, изјављене у 

смислу одредбе члана 29. Закона о судијама; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета,  поводом ове тачке дневног реда 

дао је реч судији известиоцу Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је истакао да је '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' 

''''''''''''''''' на основу члана 29. Закона о судијама  поднела притужбу ВСС против  - 

Привредног апелационог суда,  због повреде права на објективну и професионалну 

оцену квалитета рада судије  и повреде достојанства личности и права на објективни и 

недискриминаторски третман у поступку давања мишљења о кандидату за избор 

судија Врховног касационог суда и Апелационог суда у Нишу, објављеном у „Сл. 

Гласнику РС“, бр. 31 од 03.04.2017. године и против Високог савета судства, због 

повреде права на  објективан и недискриминаторски третман у поступку избора судије 

по огласу за избор судија Врховног касационог суда и Апелационог суда у Нишу, 

објављеном у „Сл. Гласнику РС“, бр. 31 од 03.04.2017. године, и упознао присутне 

чланове Савета са садржином поднете притужбе.  

 

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

поводом ове тачке дневног реда отворио дискусију. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ притужба ''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' '' 

''''''''''' поднете  у смислу члана 29. Закона о судијама против  Привредног 

апелационог суда и Високог савета судства, као недозвољена. 

 

10. Одлучивање по притужби судије у предмету број:071-00-1123/2016-01 у 

поступку извршења пресуде Управног суда У. 17279/16 од 22.12.2017. године; 

 

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

реч судији известиоцу Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је истакао да је пресудом  Управног суда У. 17279/16 од 

22.12.2017.године, поништена Одлука Високог савета судства број: 071-00-1123/2016-

01 од 15.11.2016.године и предмет је враћен на поновно одлучивање. Навео је да је 

одлука Савета поништена из формално правних разлога јер је побијано решење 

Високог савета судства потписано од стране заменика председника Високог савета 

судства, коју одлуку је у складу са Пословником о раду Високог савета судства и то 
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одредбе члана 7. став1. алинеја 5. требало да потпише председник Високог савета 

судства, јер је учествовао у раду Високог савета судства и преседавао седници 

приликом доношења оспореног решења. 

           

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ притужба '''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' ''''''' '' '''''''''''''' 

'''''''''''''''' '''' '''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''' '' '''''''''''' као неодозвољена.  

 

11. Доношење одлуке о опречности учествовања судије у квизу са 

достојанством и независношћу судије и  угледом суда; 

 

  Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је председник Основног 

суда у Вршцу доставио Високом савету судства допис Милорада Анкића, судије 

Основног суда у Вршцу који планира да се пријави на учешће на квизу ,,ТВ 

слагалица“ и тражи мишљење да ли је то у складу са достојношћу вршења судијске 

функције. 

 

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

 

О Д Л У К У 

 

  Учешће на квизу „ТВ слагалица“ није опречно  са достојанством и 

независношћу судије и угледом суда. 

 

12. Усвајање извештаја о раду Дисциплинске комисије за 2017. годину; 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Дисциплинска комисија 

Високог савета судства дана  25.01.2018. године доставила извештај о свом раду за 

2017. годину, а у складу са чланом  9. Правилника о поступку за утврђивање 

дисциплинске одговорности судија и председника судова и поводом ове тачке дневног 

реда отворио дискусију. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' усвојио Извештај о раду 

Дисциплинске комисије за 2017. годину, који је саставни део овог 

записника. 

 

 

13. Усвајање извештаја о раду Жалбене комисије судова за 2017. годину; 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Жалбена комисија судова 

доставила Високом савету судства извештај о свом раду дана  31.01.2018. године за 

2017. годину, у складу са чланом 8. Пословник о раду Жалбене комисије судова и 

поводом ове тачке дневног реда отворио дискусију. 

 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' усвојио Извештај о раду Жалбене 

комисије судова за 2017. годину, који је саставни део овог записника. 
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14. Усвајање Годишњег извештаја о раду Високог савета судства за 2017. 

годину; 

 

 

 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је свим члановима 

Савета достављен Годишњи извештај о раду Високог савета судства и поводом 

ове тачке дневног реда отворио дискусију. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' усвоји Годишњи извештај о раду 

Високог савета судства за 2017. годину, који је саставни део овог 

записника. 

 

15. Разно: 

 

- Одлучивањe о престанку функције судије поротника: 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је  Саша Митић, 

судија поротник Основног суда у Нишу, поднела захтев за престанак функције 

судије поротника. 

 

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

 

 

О Д Л У К У 

- о престанку функције судије поротника – 

 

Саши Митић, судији поротнику Основног суда у Нишу, престаје функција 

судије поротника на лични захтев дана 01.03.2018. године. 

 

- Разматрање захтева за упућивање судија поротника из Вишег и Основног суда 

у Зрењанину у Привредни суд у Зрењанину; 

 

 

Драгомир Миојевић, председник Савета навео је да је председник Привредног 

суда у Зрењанину упутио захтев да се Чупић Перица, судија поротник Вишег суда у 

Зрењанину, Бекић Љиљана, судија поротника Вишег суда у Зрењанину, Бајић 

Славица , судија поротник Основног суда у Зрењанину и Васиљевић Милице, 

судија поротник Основног суда у Зрењанину упуте на рад у Привредни суд у 

Зрењанину. 

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Перица Чупић, судија поротник Вишег суда у Зрењанину, упућује се на рад 

у Привредни суд у Зрењанину, почев од 15.03.2018. године, најдуже годину дана. 

 

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

 



12 
 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

Љиљана Бекић, судија поротник Вишег суда у Зрењанину, упућује се на 

рад у Привредни суд у Зрењанину, почев од 15.03.2018. године, најдуже годину 

дана.  

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Славица Бајић, судија поротник Основног суда у Зрењанину, упућује се на 

рад у Привредни суд у Зрењанину, почев од 15.03.2018. године, најдуже годину 

дана. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Милица Васиљевић, судија поротник Основног суда у Зрењанину, упућује 

се на рад у Привредни суд у Зрењанину, почев од 15.03.2018. године, најдуже 

годину дана. 

 

- Разматрање захтева за упућивање на студијско путовање; 

 

1. Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Вршилац функције 

председника Апелационог суда у Крагујевцу, дописом од 9. фебруара 2018. 

године, обавестила Високи савет судства да је Jасмина Симовић, судија 

Апелационог суда у Крагујевцу, од стране Савета Европе, у оквиру пројекта  

JUFREX, позвана у студијску посету Савету Европе и Европском суду за 

људска права у Стразбуру, у периоду од 16. до 19. априла 2018. године.  

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Јасмини Симовић, судији Апелационог суда у Крагујевцу, одобрава се 

студијска посета Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру, у 

периоду од 16. до 19. априла 2018. године. 

 

 

2. Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да је Милан Мариновић, 

председник Прекршајног суда у Београду, обавестио Високи савет судства да је, 

од стране Регионалног центра за заштиту животне средине Уједињених Нација - 

REC, позван да учествује на 11. Конференцији посвећеној питању приступа 

правди у односу на Архуску конвенцију и сесији „Ефективна судска заштита 

права на информацију у вези заштите животне средине”, која ће се оджати у 

Женеви, у периоду од 27. до 28. фебруара 2018. године.  
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- Високи савет судства '''''''''''''''''''''' ''' донео  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Милану Мариновићу, председнику Прекршајног суда у Београду, одобрава се 

студијско путовање у Женеву, у периоду од 27. до 28. фебруара 2018. године. 

 

 

3. Драгомир Милојевић, председник савета истакао је да је Ненад Вујић, директор 

Правосудне академије, обавестио Високи савет судства да Правосудна 

академија уз подршку Пројекта „Подршка јачању капацитета Правосудне 

академије”, за одређени број чланова Националне мреже за примену европских 

стандарда судске заштите и људских права у Републици Србији, коју чине 

судије и тужиоци, организује студијску посету Европском суду за људска права 

у Стразбуру, у периоду од 5. до 8. марта 2018. године. Навео је да  све трошкове 

око организације ове посете сноси Пројекат „Подршка јачању капацитета 

Правосудне академије” и да  судије имају сагласност председника суда. Истакао  

је да је достављен  

списак судија који су одређени да учествују у наведеној студијској посети и то: 

Апелациони суд у Београду: Весна Филиповић и Јелена Стевановић; 

Апелациони суд у Крагујевцу: Гордана Вељовић и Тања Павловић Недељковић; 

Апелациони суд у Нишу: Драган Јоцић и Соња Симоновић;  

Апелациони суд у Новом Саду: Боривоје Гајић и Оливера Пејак Прошек; 

Виши суд у Нишу: Милица Златковић; 

Привредни апелациони суд: Данијела Дукић, Ивана Павловић и Снежана 

Марић.  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Весни Филиповић, судији Апелационог суда у Београду, Јелени Стевановић, 

судији Апелационог суда у Београду, Гордани Вељовић, судији Апелационог суда 

у Крагујевцу, Тањи Павловић Недељковић, судији Апелационог суда у 

Крагујевцу, Драгану Јоцићу, вршиоцу функције председника Апелационог суда у 

Нишу, Соњи Симоновић, судији Апелационог суда у Нишу, Боривоју Гајићу, 

судији Апелационог суда у Новом Саду, Оливери Пејак Прошек, судији 

Апелационог суда у Новом Саду,  Милици Златковић, судији Вишег суда у Нишу, 

Данијели Дукић, судији Привредног апелационог суда, Ивани Павловић, судији 

Привредног апелационог суда и Снежани Марић, судији Привредног апелационог 

суда, ОДОБРАВА СЕ студијска посета Европском суду за људска права у 

Стразбуру, у периоду од 5. до 8. марта 2018. године. 
 

4. Драгомир Милојевић, председник Савета истакао је да је Анђелка Стојановић, 

председник Основног суда у Новом Саду, обавестила Високи савет судства да 

је, од стране Светске банке и Министарства правде Републике Србије позвана 

да учествује у програму „Еxecitiv Leadership programme for Court and Tribunal 

Administrators”, који се одржава на Државном универзитету Сингапур у 

Сингапуру у оквиру Lee Kuan Yew School of Public Policy, у периоду од 26. 

фебруара до 2. марта 2018. године. 

 

- Високи савет судста '''''''''''''''''' ''' донео 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

Анђелки Станојевић, председнику Основног суда у Новом Саду, одобрава 

се студијско путовање у Сингапур, у периоду од 26. фебруара до 2. марта 2018. 

године. 

 

- Разматрање иницијативе за ванредно вредновање судије; 

 

Драгомир Милојевић, председник савета поводом ове тачке дневног реда дао је 

реч судији известиоцу Ивану Јовичићу. 

 

Судија Иван Јовичић је навео да је '''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''', поднео 

Високом савету судства иницијативу за ванредно вредновање рада ''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' и упознао присутне чланове 

Савета са садржином поднете иницијативе. 

 

 Драгомир Милојевић, председник Савета је након излагања судије 

известиоца, отворио дискусију поводом ове тачке дневног реда. 

 

- Високи савет судства је једногласно донео  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ  иницијатива '''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''' '' ''''''''''''''' као 

недозвољена. 

 

 

 

   Седница завршена у 10,50 часова. 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић  

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 


