
 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-40/2015-01 

Датум: 14. јул 2015. године 

Б е о г р а д 

 
 

 

ЗАПИСНИК СА ПЕТНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 14. јула 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, изборни чланови из 

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

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

 

Седници нису присуствовали Соња Видановић, изборни члан Високог савета судства из 

реда судија и Никола Селаковић, министар правде. 

 

          Поред чланова Савета, седници је присуствовала Мајда Кршикапа, секретар Високог савета 

судства и Весна Јањић, самостални саветник у Одељењу за статусна питања судија.  

 

Седница Савета се тонски снима. 

 

Чланови Савета нису имали примедбе, те су '''''''''''''''''''''''''' усвојили следећи:  

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

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

24. јуна 2015. године;  

 

2. Разматрање поднетих захтева од стране председника судова, ради доношења одлуке о 

попуњавању упражњених судијских места; 

 

3. Разно. 
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1. Усвајање Записника са Четрнаесте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 24. јуна 2015. године 

 

 Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' усвојио записник са Четрнаесте редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 24. јуна 2015. године, уз примедбу судије Мирјане Ивић да 

записници убудуће буду краћи и сажетији.  

 

2. Разматрање поднетих захтева председника судова ради доношења одлуке о 

попуњавању упражњених судијских места 

 

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 повећава у следећим судовима: у Основном суду у Бачкој 

Паланци са 7 на 9, у Основном суду у Великој Плани са 12 на 14, у Основном суду у Ивањици са 8 

на 10, у Основном суду у Лазаревцу са 10 на 13 и у Прекршајном суду у Панчеву са 15 на 17.  

 

Број судија се смањује у следећим судовима: у Вишем суду у Шапцу са 14 на 13, у 

Основном суду у Ваљеву са 33 на 31, у Основном суду у Деспотовцу са 10 на 9, у Основном суду у 

Кикинди са 15 на 13, у Основном суду у Књажевцу са 7 на 6, у Основном суду у Младеновцу са 19 

на 16 и у Прекршајном суду у Лозници са 11 на 9.  

 

Након тога, Високи савет је ''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се огласи избор судија у 

судовима у којима је дошло до повећања броја судија, као и у судовима у којима постоји хитна 

потреба за попуну упражњених судијских места. 

 

С тим у вези, оглашава се ибор судија у следећим судовима: 

 

Апелациони суд у Нишу - 1; Виши суд у Нишу - 3; Виши суд у Краљеву - 1, Основни суд у 

Бачкој Паланци - 2; Основни суд у Великој Плани - 2; Основни суд у Врању - 4; Основни суд у 

Врбасу - 2; Основни суд у Ивањици -2 ; Основни суд у Лазаревцу - 3; Основни суд у Лозници - 2; 

Основни суд у Прибоју - 1;  Прекршајни суд у Горњем Милановцу - 1; Прекршајни суд у 

Крагујевцу - 2 и Прекршајни суд у Панчеву - 2.  

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о формирању комисија: 

- за избор судија за Апелациони суд у Нишу именује се Комисија у саставу: судија Мирјана 

Ивић, председник Комисије и чланови Комисије, судије Мирољуб Томић и Бранка Банчевић. 

- за избор судија за Виши суд у Нишу и Виши суд у Краљеву, именује се Комисија у 

саставу: судија Мирољуб Томић, председник Комисије и чланови Комисије, судије Мирјана Ивић 

и Бранка Банчевић. 

- за избор судија за Основни суд у Бачкој Паланци, Основни суд у Великој Плани, Основни 

суд у Врању, Основни суд у Врбасу, Основни суд у Ивањици, Основни суд у Лазаревцу, Основни 

суд у Лозници и Основни суд у Прибоју, именује се Комисија у саставу: судија Бранка Банчевић, 

председник Комисије и чланови Комисије, судије Александар Стоиљковски и Соња Видановић. 
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- за избор судија за Прекршајни суд у Горњем Милановцу, Прекршајни суд у Крагујевцу и 

Прекршајни суд у Панчеву, именује се Комисија у саставу: судија Соња Видановић, председник 

Комисије и чланови Комисије, судије Мирјана Ивић и Александар Стоиљковски. 

У случају спреченоси или одсутности члана Комисије, замењује га члан Високог савета 

судства из реда судија. 

- Разно   

-  Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да Милораду Милину, судији Основног 

суда у Вршцу, престаје судијска функција 4. августа 2015. године, због навршења радног века. 

 

-  Снежана Шпикић, судија поротник Основног суда у Смедереву, дописом од 9. јула 2015. 

године, обавестила је Високи савет судства да из личних разлога подноси захтев за престанак 

функције судије поротника. С тим у вези, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о 

престанку функције Снежани Шпикић, судији поротнику Основног суда у Смедереву. 

 

-  Зоран Хаџић, судија Апелационог суда у Београду, који је решењем Високог савета 

судства од 25. маја 2015. године, премештен из Апелационог суда у Крагујевцу у Апелациони суд 

у Београду, почев од 15. јуна 2015. године, поднео је захтев за утврђивање накнаде за одвојен 

живот од породице. Уз захтев је достављена потребна документација. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку којом се Зорану Хаџићу, судији 

Апелационог суда у Београду утврђује право на накнаду за одвојен живот. 

 

-  Председник Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић, дописом I Су-8-340/15 

од 10. јула 2015. године, обавестила је Високи савет судства да је добила позив директора 

Правосудне академије Јерменије да посети ову институцију, у периоду од 19. до 22. јула 2015. 

године. Трошкове који се односе на наведену студијску посету сноси Савет Европе. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да су Дубравка Дамјановић, председник 

Апелационог суда у Крагујевцу, упути на службено путовање у Јерменију.  

 

Седница је завршена у 10,00 часова. 

 

  

 

 

Записник саставила:    

 

       Весна Јањић 

ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                            

Драгомир Милојевић 

 

                                                                                


