
 

 

 

 

                           
                 Република Србија 
          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

              Број: 06-00-3/2015-01 

       Датум: 03. фебруар 2015. године 

                       Б е о г р а д 

 

 

 ЗАПИСНИК СА ПРВЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 03. фебруара 2015. године 

 

 

 
           Седница је почела у 09,00 часова. 

 

           Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

Стоиљковски, изборни чланови из реда судија и Петар Петровић, председник Одбора 

за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу. 

 

          Др Зоран Стојановић, изборни члан из реда професора правног факултета 

накнадно је приступио седници Савета у 09,45 часова.  

 

          Седници нису приступили Соња Видановић, изборни члан из реда судија и 

Никола Селаковић, министар правде. 

 

          Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Високог савета судства и Александра Ђурић, саветник у Оделењу за статусна питања 

судија.  

  

          Председник Високог савета судства предложио је да се усвојени записници са 

одржаних седница Високог савета судства, као и образложене одлуке које Високи 

савет судства доноси у оквиру својих законских надлежности, објаве након доношења 

на званичном веб сајту Високог савета судства, са којим предлогом су чланови Савета 

били сагласни, те су усвојили закључак да се усвојени записници са одржаних седница 

Високог савета судства, као и образложене одлуке поставе на званични веб сајт 

Високог савета судства. 

 

          Чланови Савета нису имали примедбе ни предлоге за допуну, те су ''''''''''''''''''''''''''''' 

усвојили следећи: 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

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

је одржана 23. децембра 2014. године и 6. Телефонске седнице Високог савета 

судства која је одржана 19.12.2014.године; 

2. Одлучивање по приговору изјављеном против Одлуке Високог савета судства о 

престанку судијске функције број 116-04-676/2014-01 од 14. октобра 2014. 

године; 

3. Одлучивање по приговору изјављеном против Одлуке Високог савета судства о 

престанку судијске функције број 116-04-828/2014-01 од 09. децембра 2014. 

године; 

4. Одлучивање по приговору изјављеном против Одлуке Високог савета судства о 

престанку судијске функције број 116-04-780/2014-01 од 28. новембра 2014. 

године; 

5. Одлучивање о престанку судијске функције судији којем је утврђен губитак 

радне способности;  

6. Одлучивање о спојивости судијске функције са обављањем послова чланова 

Скупштине Удружења правника у привреди Србије, чланова Управног одбора 

Удружења и Извршног одбора Удружења;  

7. Одлучивање о упућивању судија на студијска путовања; 

8. Разно. 

             Седница Савета се тонски снима. 

  

1. Усвајање Записника са Тридесете редовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 23. децембра 2014. године и 6. Телефонске седнице Високог 

савета судства која је одржана 19.12.2014.године 

 

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

Тридесете редовне седнице Високог савета судства која је одржана 23. децембра 2014. 

године и 6. Телефонске седнице Високог савета судства која је одржана 

19.12.2014.године. 

    
Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је предложио измену 

редоследа разматрања тачака предложеног дневног реда, тако да да се на крају седнице 

разматрају тачке 2. и 4. дневног реда, са којим предлогом су чланови били сагласни. 

 

2. Одлучивање по приговору изјављеном против Одлуке Високог савета 

судства о престанку судијске функције број 116-04-828/2014-01 од 09. децембра 

2014. године 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства истакао је да Савет 

треба да одлучи о приговору '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''' 

изјављеном против Одлуке Високог савета судства о престанку судијске функције број 

116-04-828/2014-01 од 09. децембра 2014. године.  

 

           Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета судства као известилац у 

овом предмету навео је да је Одлуком Високог савета судства број 116-04-828/2014-01 

од 09. децембра 2014. године престала судијска функција ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''' '''''''''''''''''''' разрешењем са судијске функције због извршеног Тешког 



 

 

дисциплинског прекршаја из члана 90. став 2. Закона о судијама у вези члана 90. став 1. 

алинеја 7. Закона о судијама, као и да је против наведене одлуке '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' изјавила приговор у смислу члана 57. став. 2. Закона о судијама.  

          Известилац је детаљно информисао чланове Савета о наводима из поднетог 

приговора, предлога Дисциплинске комисије Високог савета судства број 116-04-

584/2014-05 од 22. октобра 2014. године за разрешење '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''', као и о наводима из образложења Одлуке Високог савета 

судства о престанку судијске функције број 116-04-828/2014-01 од 09. децембра 2014. 

године. Након реферисања, Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета 

судства као известилац у овом предмету, предложио је да се приговор ''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' одбије, обзиром на неоправдано 

непоступање '''''''''''''''  ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' у великом броју предмета у непримереном и 

неуобичајено дугом периоду. 

        Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' одбио приговор ''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''', изјављен против Одлуке Високог савета 

судства о престанку судијске функције број 116-04-828/2014-01 од 09. децембра 2014. 

године. 

3. Одлучивање о престанку судијске функције судији којем је утврђен 

губитак радне способности 

       Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је истакао да је '''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''' одлуком Високог савета судства од 12. 

септембра 2014. године упућен на обавезан здравствени преглед ради утврђивања 

радне способности за обављање судијске функције. Судско медицински одбор 

Медицинског факултета у Београду дана 25. децембра 2014. године доставио је 

мишљење о здравстевном стању ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' за обављање судијске фукције, у 

коме је наведено да је на основу обављених прегледа утврђено да ''''''''''''''' ''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' није здравствено способан за обављање судијске функције. 

       Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''' престаје судијска функција услед губитка радне способности 

за обављање судијске функције, даном правоснажности одлуке.  

 

4. Одлучивање о спојивости судијске функције са обављањем послова чланова 

Скупштине Удружења правника у привреди Србије, чланова Управног одбора 

Удружења и Извршног одбора Удружења 

 

 Обављање послова члана Скупштине Удружења правника у привреди 

Србије 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је истакао да су Татјана 

Ђурица и Младен Николић, судије Привредног апелационог суда, поднели захтев 

Високом савету судства да им се да мишљење да ли је посао члана Скупштине 

Удружења правника у привреди Србије спојив са судијском функцијом, обзиром да су 

на скуштини Удружења одржаној дана 23. децембра 2014. године, изабрани за члана 

Скупштине Удружења. У достављеним захтевима је наведено да је Удружење 

правника у привреди Србије основано 23. децембра 1992. године као стручно 

професионална непрофитна организација. 



 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да обављање послова члана 

Скупштине Удружења правника у привреди Србије, није неспојиво са судијском 

функцијом. 

 

 Обављање послова члана Управног одбора Удружења правника у привреди 

Србије 

 

      Председник Управног суда, Јелена Ивановић, Гордана Ајншпилер Поповић, судија 

Врховног касационог суда, Јелена Вилдовић Живковић и Јасминка Обућина, судије 

Привредног апелационог суда и Зорица Брајовић, председник Привредног суда у 

Ужицу, поднеле су захтеве Високом савету судства да им се да мишљење да ли је 

посао члана Управног одбора Удружења правника у привреди Србије спојив са 

судијском функцијом, обзиром да су на Скупштини Удружења одржаној дана 23. 

децембра 2014. године, изабране за члана Управног одбора Удружења. У достављеним 

захтевима је наведено да за обаваљање наведене функције није предвиђена накнада 

било које врсте. 

 

        Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да обављање послова члана 

Управног одбора Удружења правника у привреди Србије, није неспојиво са судијском 

функцијом. 

 

 Обављање послова члана Извршног одбора Удружења правника у привреди 

Србије 

         Судија и председник Привредног апелационог суда, Мирослав Николић поднео је 

захтев Високом савету судства да му се да мишљење да ли је посао члана Извршног 

одбора Удружења правника у привреди Србије спојив са судијском функцијом, 

обзиром да је на скуштини Удружења одржаној дана 23. децембра 2014. године, 

изабран за члана Извршног одбора Удружења. У захтеву је наведено да за обаваљање 

наведене функције није предвиђена накнада било које врсте. 

        Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да обављање посла члана 

Извршног одбора Удружења правника у привреди Србије, није неспојиво са судијском 

функцијом. 

 

5. Одлучивање о упућивању судија на студијска путовања 

 

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је истакао да се 

дописом од 16. јануара 2015. године председник Привредног суда у Београду  обратио 

Високом савету судства обавештењем да су судије Татјана Влаисављевић и Лепосава 

Милићевић  предложене да буду упућене на студијско путовање у Минхен, ради 

студијске посете Европском заводу за патенте и његовим жалбеним већима у периоду 

од 24. до 26. марта 2015. године.   

          Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се одобрава студијска 

посета Европском заводу за патенте и његовим жалбеним већима у периоду од 24. до 

26. марта 2015. године, Татјани Влаисављевић и Лепосави Милићевић, судијама 

Привредног суда у Београду. 

 Дописом од 16. јануара 2015. године председник Вишег суда у Београду се 

обратио Високом савету судства обавештењем да су судије Јелена Богдановић Ружић и 



 

 

Јелена Стојилковић предложене да буду упућене на студијско путовање у Минхен, 

ради студијске посете Европском заводу за патенте и његовим жалбеним већима у 

периоду од 24. до 26 марта 2015. године.   

          Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се одобрава студијска 

посета Европском заводу за патенте и његовим жалбеним већима у периоду од 24. до 

26. марта 2015. године, Јелени Богдановић Ружић и Јелени Стојилковић, судијама 

Вишег суда у Београду. 

 

 Дописом од 16. јануара 2015. године председник Вишег суда у Београду обратио 

се Високом савету судства захтевом за одобрење студијског путовања у Женеву у 

периоду од 04. до 05. фебруара 2015. године Милану Дилпарићу, судији Вишег суда у 

Београду, ради представљања Иницијалног акта РС о примени Међународне 

конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака у оквиру државне делегације 

Комисије за нестала лица Владе РС.  

         Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се одобрава студијско 

путовање у Женеву у периоду од 04. до 05. фебруара 2015. године Милану Дилпарићу, 

судији Вишег суда у Београду, ради представљања Иницијалног акта РС о примени 

Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака у оквиру 

државне делегације Комисије за нестала лица Владе РС 

 Дописом од 16. јануара 2015. године председник Привредног суда у Крагујевцу 

обратио се Високом савету судства захтевом за одобрење студијског путовања у САД 

за судију Татјану Тодоровић,  која је у периоду од 12. до 17. априла 2015. године 

позвана на Економски институт за судије, Правни факултет Универзитета „Џорџ 

Мејсон“ у Арлингтону у Вирџинији. 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се одобрава студијска 

посета Економском институту за судије, Правни факултет Универзитета „Џорџ 

Мејсон“ у Арлингтону у Вирџинији у периоду од 12. до 17. априла 2015. године, 

Татјани Тодоровић, судији Привредног суда у Крагујевцу. 

 

6. Разно 

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је истакао да Савет 

треба да донесе одлуке о престанку судијске фунцкије. 

       Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о престанку судијске фунцкије: 

        - Слађани Ђуричковић, судији Апелационог суда у Нишу, престаје судијска 

функција због навршења радног века (65 година живота), дана 07.02.2015. године;     

- Ивану Ракићу, судији Вишег суда у Прокупљу, престаје судијска функција на 

лични захтев, дана 04.01.2015. године. 

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је истакао да Савет 

треба да донесе одлуке о расписивању огласа за избор судија поротника, у оним 

судовима у којима по претходном огласу није било довољног броја пријављених 

кандидата. 

       Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку о рааписивању огласа, за 

следеће судове: 



 

 

Назив суда 
Број судија 

поротника 

 

I 

 

Основни суд у Брусу  7 

 

Основни суд у Димитровграду 

 

7 

 

Основни суд у Ивањици 
11 

Основни суд у Куршумлији 10 

 Основни суд у Трстенику  11 

 

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је истакао да судија 

Радослав Петровић који има пребивалиште у Чачку, судијску функцију обавља у 

Врховном касационом суду, те је поднео захтев Високом савету судства ради 

остваривања права на наканду за одвојен живот, у смислу члана 42. став 5. и 6. Закона 

о судијама. Као доказ је приложио извод из матичне књиге венчаних, уговор о закупу 

стана у Београду, уверење о пребивалишту за чланове породице, као и изводе из 

матичне књиге рођених за чланове породице. 

        Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку којом се за Радослава 

Петровића, судију Врховног касационог суда, са пребивалиштем у Чачку утврђује 

право на одвојен живот почев од 15. јануара 2015. године. 

 

        Због раније заказаних обавеза председника Савета седница је прекинута у 09,30 

часова. 

 

         Седница је настављена у 09,45 часова. 

7. Одлучивање по приговору изјављеном против Одлуке Високог савета 

судства о престанку судијске функције број 116-04-676/2014-01 од 14. октобра 2014. 

године 

      Др Зоран Стојановић, изборни члан из реда професора правног факултета 

приступио је седници Савета у 09,45 часова. 

 

      Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета судства председавао је 

даљим током седнице, обзиром да је Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства изузет из поступка одлучивања по приговору изјављеном против Одлуке 

Високог савета судства о престанку судијске функције број 116-04-676/2014-01 од 14. 

октобра 2014. године. 

 

      Бранка Банчевић, изборни члан из реда судија, као известилац у овом предмету 

детаљно је информисала чланове Савета о наводима из поднетог приговора, предлога 

Дисциплинске комисије Високог савета судства број 116-04-268/2014-05 од 03. 

септембра 2014. године за разрешење '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' 

''''''''''''''''''''' као и о наводима из образложења Одлуке Високог савета судства о престанку 

судијске функције број 116-04-676/2014-01 од 14. октобра 2014. године. Након 

реферисања, Бранка Банчевић, известилац у овом предмету, предложила је да се 



 

 

приговор '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' одбије, обзиром на 

дуг период кашњења у изреди одлука у великом броју предмета. 

        Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' одбио приговор '''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' изјављен против Одлуке Високог савета 

судства о престанку судијске функције број 116-04-676/2014-01 од 14. октобра 2014. 

године. 

8. Одлучивање по приговору изјављеном против Одлуке Високог савета 

судства о престанку судијске функције број 116-04-780/2014-01 од 28. новембра 

2014. године 

         Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета судства констатовао је да 

је Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства изузет из поступка 

одлучивања по приговору изјављеном против Одлуке Високог савета судства о 

престанку судијске функције број 116-04-780/2014-01 од 28. новембра 2014. године. 

 

      Мирјана Ивић, заменик председника Високог савета судства као известилац у овом 

предмету, детаљно је информисала чланове Савета о наводима из поднетог приговора, 

предлога Дисциплинске комисије Високог савета судства број 116-04-487/2014-05 од 

10. октобра 2014. године за разрешење ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' 

'''''''''''''' као и о наводима из образложења Одлуке Високог савета судства о престанку 

судијске функције број 116-04-780/2014-01 од 28. новембра 2014. године.  

       Након реферисања, Мирјана Ивић, заменик председника Високог савета судства, 

као известилац у овом предмету, предложила је да се приговор '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''' '''''''''''' одбије, обзиром да је у спроведемом поступку за разрешење 

утврђено да је у великом броју предмета услед пропуста у раду ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' дошло до непримерено и неубичајено дугог кашњења у изради одлука, као и 

до дугог временског периода од тренутка доношења одлука до тренутка ескпедиције 

писмених отправака истих. 

        Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''' одбио приговор ''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''', изјављен против Одлуке Високог савета 

судства о престанку судијске функције број 116-04-780/2014-01 од 28. новембра 2014. 

године. 

      Седница је завршена у 10,15 часова. 

               Записник саставила:                                                

                Александра Ђурић  

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                        Драгомир Милојевић                            


