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Б е о г р а д

ЗАПИСНИК СА ЧЕТВРТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ
СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

одржане 05. фебруара 2016. године

Седница је почела у 10,00 часова.

Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета
судства, Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Бранка Банчевић и Соња Видановић, изборни
чланови Савета из реда судија, Никола Селаковић, министар правде, Петар Петровић,
председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и проф. др
Милан Шкулић, изборни члан Савета из реда професора правног факултета.

Седници није присуствовао Александар Стоиљковски, изборни члан Савета из реда
судија.

Поред чланова Савета, седници је присуствовала Мајда Кршикапа, секретар
Савета.

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

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Доношење одлуке о постојању разлога за разрешење председника суда по
предлогу министра правде број 021-05-130/2015-03 од 11. септембра 2015.
године;

2. Разно.

Седница Савета се тонски снима.

Председник Савета, Драгомир Милојевић предложио је да Савет пређе на
одлучивање по другој тачки Дневног реда: Разно, а да након тога Савет одлучује по првој
тачки Дневног реда. Сви чланови Савета су се сложили са предлогом председника.

2. Разно:



1. Одлучивање о престанку судијске функције Жужани Ердег Нађ, судији
Основног суда у Сенти, на лични захтев;

Жужана Ердег Нађ, судија Основног суда у Сенти поднела је дана 29. јануара
2016. године захтев Високом савету судства да јој судијска функција престане на лични
захтев, са даном 29. фебруар 2016. године, због одласка у адвокатуру.

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да Жужани Ердег Нађ, судији
Основног суда у Сенти, престаје судијска функција са даном 29. фебруар 2016. године,
на лични захтев, због одласка у адвокатуру.

2. Одлучивање о престанку судијске функције Владимиру Вучинићу,
судији Вишег суда у Београду, на лични захтев;

Владимир Вучинић, судија Вишег суда у Београду поднео је дана 28. јануара
2016. године захтев Високом савету судства да му судијска функција престане на лични
захтев, са даном 15. март 2016. године, због одласка у адвокатуру.

Петар Петровић поставио је питање да ли судија прво мора да има одлуку Савета
о престанку судијске функције да би могао да се упише у именик адвоката, односно да
ли судија може да се упише у именик адвоката па тек онда да тражи да му престане
судијска функција. Истакао је да не разуме адвокатске прописе и како је могуће да неко
добије одлуку о упису у именик адвоката ако нема одлуку Савета да му је престала
судијска функција.

Министар Никола Селаковић сматра да судија на овај начин крши одредбе
Етичког кодекса, јер као још увек активан судија подноси захтев за упис у именик
адвоката, а чињеница је да је још увек под судијском заклетвом. Поред тога, поставља
се питање шта судија ради тих месец, месец и по дана, док чека да му престане судијска
функција односно док се не упише у именик адвоката. Он може да се нађе у сукобу
интереса. Тачно је да судија овде не крши ни један пропис, али сматра да није морално.

Министар Никола Селаковић је овде указао да се исти проблем појављује и код
јавних бележника и извршитеља. Наиме, министар донесе решење којим се неки судија
именује за јавног бележника, као што је то био случај са Владимиром Шижаром, судијом
Основног суда у Вршцу, и то у децембру прошле године када је положио и заклетву,
дакле, у време када је он још увек био судија Основног суда у Вршцу. Дакле, дешава се
да у једном тренутку имамо стицај две функције, јер је судија био и на судијској
функцији и именован за јавног бележника, али још увек није почео да обавља своју
делатност јавног бележника.

Председник Драгомир Милојевић је предложио да се разматрање и одлучивање
по овој тачки дневног реда одложи за наредну седницу, да се провери да ли је судија
искористио годишњи одмор и да се затим утврди тачан датум престанка судијске
функције.

Након дискусије, Високи савет судства је одложио разматрање и одлучивање по
овој тачки дневног реда за следећу седницу.

3. Одлучивање о премештају Марије Михајловић, судије Основног суда у
Шапцу у Основни суд у Руми

Марија Михајловић, судија Основног суда у Шапцу поднела је дана 29. децембра
2015. године, преко управе Основног суда у Шапцу, Високом савету судства захтев да



се премести из Основног суда у Шапцу у Основни суд у Руми. Председник Драгомир
Милојевић подсетио је чланове да је Високи савет судства на претходној седници донео
одлуку о измени одлуке о броју судија у судовима, тако  што је утврдио да се број судија
у Основном суду у Шапцу смањује за један, а број судија у Основном суду у Руми
повећава за један.

Како су разлози изнети у захтеву судије оправдани, како је утврђено да су у
предмету достављене сагласности председника Основног суда у Шапцу и председника
Основног суда у Руми, као и да има једно слободно судијско место у Основном суду у
Руми, то је Високи савет судства ''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Марија Михајловић,
судија Основног суда у Шапцу премешта у Основни суду у Руми, почев од 15. фебруара
2016. године.

4. Одлучивање о премештају Радмиле Перуничић, судије Првог основног
суда у Београду у Други основни суд у Београду.

Радмила Перуничић, судија Првог основног суда у Београду поднела је дана 02.
фебруара 2016. године Високом савету судства захтев да се премести из Првог основног
суда у Београду у Други основни суд у Београду.

Како су разлози изнети у захтеву судије оправдани, како је утврђено да су у
предмету прибављене сагласности председника Првог основног суда у Београду и
председника Другог основног суда у Београду, као и да има слободних судијских места
у Другом основном суду у Београду, то је Високи савет судства '''''''''''''''''''''''''''' донео
одлуку да се Радмила Перуничић, судија Првог основног суда у Београду премешта у
Други основни суду у Беораду, почев од 01. марта 2016. године.

5. Доношење Одлуке о измени одлуке о броју судија у судовима

Председник Драгомир Милојевић упознао је чланове Савета да су у материјалу
добили под Разно предлог Одлуке о измени одлуке о броју судија у судовима, тако што
се предлаже да се број судија у Вишем суду Ваљеву, Вишем суду у Зајечару, Вишем
суду у Јагодини, Вишем суду у Лесковцу, Вишем суду у Неготину и Вишем суду у
Сомбору смањи за један, да се Вишем суду у Чачку повећа број судија за два и Вишем
суду у Прокупљу повећа број судија за један. На овај начин, укупан број судија у
судовима би се смањио за три.

Председник Драгомир Милојевић је образложио овај предлог и изнео да је након
разматрања годишњих резултата рада судова за 2015. годину утврдио да, када је реч о
Вишем суду Ваљеву, Вишем суду у Зајечару, Вишем суду у Јагодини, Вишем суду у
Лесковцу, Вишем суду у Неготину и Вишем суду у Сомбору, да су то судови који добро
раде и који нису оптерећени већим бројем предмета, односно да из резултата рада
произилази да Виши суд у Чачку и Виши суд у Прокупљу имају проблема у раду када је
реч о оптерећености судија бројем предмета, те је то разлог што је такав предлог и изнео
пред Савет.

Министар Никола Селаковић је истакао да повећање броја судија за Виши суд у
Чачку апсолутно подржава, да подручје Вишег суда у Чачку покрива велику територију
и то подручје Горњег Милановца, Ивањице, Лучана и Чачка, који имају  преко 200.000
становника и свакако заслужује да има већи број судија.

Међутим, када је реч о  Вишем суду у Прокупљу, министар Никола Селаковић
поставио је као спорно повећање броја судија у овом суду, јер сматра да овај суд има
велики број предмета зато што што се не ради довољно. Посебно је истакао проблем што



у Вишем суду у Прокупљу није изабран председник суда. Стога, оправдање за повећање
броја судија може да види само уколико ће то довести и до избора председника у том
суду. Међутим, сагласан је да се повећа број судија, да не мора одмах и да се распише
оглас за избор, те да је потребно да Савет прати рад тог суда.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се измени
одлука о броју судија у судовима, тако што се:

Суд Тренутно број
судија по
Одлуци

Измена броја
судија

Нова одлука о
броју

Виши суд у Ваљеву 11 -1 10

Виши суд у Зајечару 9 -1 8

Виши суд у Јагодини 14 -1 13

Виши суд у Лесковцу 14 -1 13

Виши суд у Неготину 7 -1 6

Виши суд у Прокупљу 8 +1 9

Виши суд у Сомбору 9 -1 8

Виши суд у Чачку 8 +2 10

Укупно: 80 -3 77

6. Разматрање Нацрта правилника о критеријумима, мерилима, поступку
и органима за оцењивање рада судијских помоћника

Председник Драгомир Милојевић је дао реч Соњи Видановић како би чланове
Савета упознала са Нацртом правилника о критеријумима, мерилима, поступку и
органима за оцењивање рада судијских помоћника.

Соња Видановић је упознала чланове да је радну групу образовао Високи савет
судства, у саставу: Бата Цветковић, судија Врховног касационог суда, Зорица
Китановић, судија Управног суда, Весна Секулић, била судија Вишег суда у Београду,
Саша Дујаковић, судија Вишег суда у Нишу, Љуба Симић, председник Прекршајног
суда у Суботици, Татјана Влаисављевић, судија Привредног суда у Београду, Нела
Кубуровић, помоћник министра правде, Сектор за правосуђе, Лазар Лазовић,
председник Удружења судијских и тужилачких помоћника и Жак Павловић председник
Асоцијације правосудних саветника и испред Савета је била она као члан. Истакла је да
је било јако добро што су били укључени сви нивои судова, а посебно је значајно
присуство колега из удружења судијских и тужилачких помоћника. Радна група одржала
је укупно 14 састанака и израдила је предлог Правилника који се сада члановима Савета
представља. Законом о изменама Закона о уређењу судова прописано је да Високи савет



судства, поред критеријума и мерила за оцењивање рада судијских помоћника,
прописује и поступак за оцењивање рада судијских помоћника, те је радна група
завршила овај рад и у року од 60 дана да ступања на снагу Закона, односно до 28.
фебруара 2016. године.

Уз овај Правилник радна група је израдила и обрасце који практично прате овај
Правилник и оцењивач рада судијског помоћника ће моћи, у потпуности, пратећи ове
обрасце да изврши оцењивање. У обрасцу број један су појединачни радни циљеви који
се претходно утврђују, затим имамо образац уколико дође до измене радних циљева,
затим трећи образац је месечни извештај о раду судијског помоћника где смо чак
ставили на сугестију помоћника и напомене када се сматра да је нацрт одлуке враћен.
Све сугестије када смо били у дилеми у радној групи прихватали смо мишљење
судијских помоћника, јер на крају крајева, ради се о оцењивању њиховог рада и заиста
морам да истакнем да су дали активан допринос. Затим, радна група је предвидела
шестомесечно вредновање, да би се оцењивање извршило за годину дана. Наиме
претходном уредбом је било прописано да се рад судијских помоћника вреднује
квартално, међутим да је радна група мишљења да је добро и довољно да буде
шестомесечно вредновање и да два шестомесечна вредновања практично дају годишњу
оцену. У обрасцу број четири радна група је дала шестомесечни извештај о вредновању,
при чему је радна група из практичних разлога користила и нека упоредна права и
практикуме где смо у ове извештаје односно обрасце унели описно сваки критеријум и
мерило и практично предлагач оцене ће заокруживањем, од већ понуђених одговора,
доћи до одређеног броја бодова, с обзиром да је сам Закон о уређењу судова предвидео
пет области које треба да се оцењују, а то су обим посла, квалитет посла, савесност,
предузимљивост и објављени научно-стручни радови. Радна група је полазећи од
прописаних критеријума разрадила мерила за сваки од критеријума. Критријум обим
посла има само једно мерило - број урађених нацрта одлука, а сви остали критеријуми
разрађени су кроз више мерила. Тако квалитет посла има три мерила, затим критеријум
савесност два мерила, предузимљивост је разрађен кроз три мерила, а код критеријума
објављени научни и стручни радови стављен је број објављених научних и стручних
радова.

Председник Драгомир Милојевић је поставио питање за критеријум објављени
научни и стручни радови и прописано мерило, са чиме се сагласио и проф. др Милан
Шкулић. Наиме, мало је прејако да се од судијских помоћника очекује да пишу научне
и стручне радове.

Соња Видановић је истакла да је и радна група имала проблема по том питању,
да је разматрала то питање, али је тако прописано у Закону. Сагласила се да је можда
мало прејак овај критеријум и мерило када је реч о раду судијских помоћника, али је
радна група ставила да критеријум научно стручни радови исказује научне и стручне
радове из области правних наука који судијски помоћник објавио као аутор и коаутор и
да је то број објављених радова.

Када је реч о вредновању рада, Соња Видановић је истакла да, с обзиром да има
пет критеријума, практично највише треба да буду обухваћени обим посла и квалитет
посла и они би представљали максимум и носили би 70% укупне оцене, односно ако је
укупно 100 бодова, квалитет посла и обим посла би носили 35 бодова, а друго, треће и
четврто мерило 10 и 15 бодова, а објављени научни и стручни радови 5 бодова. То значи
да би највишу оцену могао да добије свако ко има од 80 до 100 бодова, значи да и онај
судијски помоћник који нема ни један научни и стручни рад би могао да добије оцену
нарочито се истиче.



Соња Видановић је објаснила да је предвиђено и ванредно оцењивање судијских
помоћника. Предлог оцене, мишљење са предлогом оцене даје предлагач оцене, односно
онај судија код кога је судијски помоћник распоређен, а одлуку – оцену доноси
председник суда, јер то је тако по закону.

Председник Драгомир Милојевић је истакао да је добро што су прописани и
обрасци за вредновање, јер ће коначно оцењивање бити једнообразно за све.

Соња Видановић је истакла да је радна група дала предлог да примена
Правилника отпочне кроз пилот фазу у трајању од три месеца, што би значило да
примена Правилника може да отпочне 01. јуна 2016. године, што то значи да би ова
година била прва година оцењивања судијских помоћника по одредбама овог
Правилника.

Председник Драгомир Милојевић сматра да нема разлога да се спроводи пилот
фаза, али да ће о томе још бити дискусије.

Министар Никола Селаковић је истакао две ствари везане за Правилник: да би
инсистирао да у Правилник уђе и оцењивање судијских помоћника запослених на
одређено време, на шта је Соња Видановић одговорила да је то питање било предмет
разматрања радне групе и да је оцењивање судијских помоћника запослених на одређено
време предвиђено Правилником, у члану 4.

Министар Никола Селаковић се захвалио и потврдио да је јако добро што
Правилник прописује оцењивање судијских помоћника запослених на одређено време,
те је наставио излагањем и указао на другу ствар, а то је да му се чини да из једне
крајности идемо у другу, односно да из позиције ненормирања улазимо у позицију
пренормирања, односно да има одређену сумњу када је реч о спровођењу Правилника,
јер када се погледа колико образаца има који би требало да се попуне и колико времена
је потребно за то, поставља се питање ко ће то да ради. Истакао је да само изражава
сумњу како ће да иде спровођење Правилника, да је то бојазан, али да је одрађен један
велики посао оно што је требало одавно урадити. Овде се само поставља питање како
ћемо Правилник спровести у пракси, у великим судовима, нпр. у Основном суду у Новом
Саду, Нишу или у Првом основном суду у Београду, имајући у виду да су то судови са
60, 80, па и преко 100 судијских помоћника.

Соња Видановић је одговорила да је радна група о примени пуно дискутовала и
да је заједнички предлог и судија и судијских помоћника у радној групи да је Правилник
могуће применити, и зато смо и направили ове обрасце, како би се судијама олакшао
посао, а да се опет приликом оцењивања сагледају сви аспекти рада судијских
помоћника.

Министар Никола Селаковић је поновио да је огроман посао урађен, да ће по овом
обрасцу вероватно бити рађен и Правилник за оцењивање рада тужилачких помоћника,
али је истакао да остаје доза сумење колико ће овај начин оцењивања заиста дати реалну
слику стања у том делу службеничке популације.

Председник Драгомир Милојевић је истакао да од када ради у суду, дакле од
самог почетка у суду постоје овакви или слични обрасци, кратак опис рада, радни
циљеви, што значи да судије могу унапред да се спреме и да попуне брзо ове обрасце.
Сматра да ако судија већ има судијској помоћника који му помаже у раду, да је ваљда
нормално и за очекивати да може да одвоји пола сата свог времена и да га оцени.

Соња Видановић је као пример уважавања мишљења судијских помоћника
истакла да је радна група ставила напомену да враћање одлуке ради допуне подразумева
број колико пута је нацрт одлуке враћен на допуну од стране предлагача оцене, с тим
што се под тим не подразумевају исправке очигледних грешака у писању, дакле словне
грешке нити грешке у куцању и језичко стилске исправке.



Министар Никола Селаковић је поновио да би лично јако волео да овај систем
оцењивања профункционише, а неспорно је да је радна група уложила велики труд и
напор, да је то обавеза Савета и да Савет мора да донесе Правилник.

Председник Драгомир Милојевић је поновио да Савет доношењем правилника
испуњава своју законску обавезу.

Након дискусије Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Предлог
Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за оцењивање рада
судијских помоћника постави на интернет страну Савета, са позивом свим
заинтересованим лицима да доставе своје коментаре, сугестије и предлоге до 19.
фебруара 2016. године.

Министар је напустио седницу Савета у 11.00 часова.

1. Доношење одлуке о постојању разлога за разрешење председника суда
по предлогу министра правде број 021-05-130/2015-03 од 11. септембра
2015. године;

Председник Драгомир Милојевић је подсетио чланове Савета да је минстар
изузет од разматрања и одлучивања по овој тачки дневног реда, имајући у виду да је он
подносилац предлога за утврђивање разлога за разрешење судије '''''''''''''' ''''''''''''''' '''''
'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''

Петар Петровић је изложио свој предлог да, пошто је у овом предмету очигледно
да не може да се заврши на овај начин, јер судија избегава да се одазове позиву Савета,
да Савет треба да формира Комисију која ће да изврши контролу и да утврди да ли је
тачна чињеница да председник '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''
долази на посао, завршава послове у време боловања, што сматра да представља
драстично кршење и изигравање закона.

Председник Драгомир Милојевић је такође истакао да је лично председника
''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' звао 02. фебруара у 13.22 часова,
преко централе, и да је она била на послу.

Мирјана Ивић је истакла да је председник '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' први
пут донела дознаке да јој боловање тече од 19. јануара 2016. године, што значи да јој
месец дана боловања истиче 19. фебруара 2016. године, када или мора да се појави на
послу и закључи боловање или да иде на Комисију ради продужења боловања.

Проф.др Милан Шкулић је истако да се њему чини да председник ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' de facto ради и обавља своје послове, да је ова ситуација
заиста чудна и бизарна и да може да траје вечно.

Председник Драгомир Милојевић предложио је да се ова тачка дневног реда
одложи за наредну седницу која ће се одржати 19. фебруара 2016. године, са почетком у
10.00 часова, да се председнику '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''
упути позив за седницу и путем телеграма и на управу суда, али да јој се истовремено
упути и допис у коме ће се указати на њено некоректно поступање и понашање, са
назнаком да је Савет упознат да она долази на посао и да обавља део својих послова док
је на боловању.

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''' прихватио предлог председника Драгомира
Милојевића у вези са даљим поступањем по овој тачки дневног реда, те се наредна
седница заказује за 19. фебруар 2016. године са почетком у 10.00 часова.



Седница је завршена у 11.45 часова.
Записник саставила

Мајда Кршикапа

ПРЕДСЕДНИК
ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

Драгомир Милојевић


