
 

 

 

                               
                     Република Србија 

          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

                   Број: 06-00-12/2016-01 

               Датум: 04. април 2016. године 

                           Б е о г р а д 

 

ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 04. априла 2016. године 

 

           Седница је почела у 13,00 часова. 

 

           Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

Соња Видановић, изборни чланови из реда судија и др Милан Шкулић, изборни члан из 

реда професора правног факултета. 

         Седници нису присуствовали Никола Селаковић, министар правде и Петар 

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

          Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Високог савета судства и Смиља Спасојевић, начелник Одељења за статусна питања 

судија.  

 

          Седница Савета се тонски снима. 

 

          Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства предлаже следећи 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

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

одржана 29.03.2016. године; 

2. Утврђивање престанка функције изборним члановима Високог савета судства из 

реда судија, због истека мандата; 

3. Разно. 

 

     Чланови Савета нису имали примедби, те су '''''''''''''''''''''''''''' усвојили предложени 

Дневни ред.  

 

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

одржана 29. марта 2016. године 

 

     Чланови Савета нису имали примедбе на достављени Записник са Осме редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 29. марта 2016. године, те су '''''''''''''''''''''''''''' 

усвојили:  

- Записник са Осме редовне седнице Високог савета судства која је одржана 29. 

марта 2016. године. 



 

 

 

 

3.Разно: 

 

- Одлучивање о студијској посети 

 

     Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је Радмила 

Драгичевић Дичић, судија Врховног касационог суда, обавестила Високи савет судства, 

да је од стране ОЕБС-а, позвана да учествује на конференцији ОЕБС-а, под називом 

„Борба против трговине људима ради сузбијања принудног криминалитета, у периоду 

од 11. до 12.  априла 2016. године. Трошкове овог путовања сноси организатор. 

     Након дискује, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се Радмили 

Драгичевић Дичић, судији Врховног касационог суда, одобрава студијска посета 

Аустрији, ради учешћа на конференцији ОЕБС-а, под називом „Борба против 

трговине људима ради сузбијања принудног криминалитета“, у периоду од 11. до 

12.  априла 2016. године.  

- Одлучивање о престанку судијске функције због навршења радног века 

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

Апелационог суда у Нишу, дописом Су бр. V-35 154/16-1 од 29. марта 2016. године, 

обавестио Високи савет судства да Милица Манић, судија Апелационог суда у Нишу, 6. 

априла 2016. године навршава 65 година живота. 

Након дискује, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' донео одлуку да 

Милици Манић, судији Апелационог суда у Нишу, престаје судијска функција 6. 

априла 2016. године, због навршења радног века.  

 

2. Утврђивање престанка функције изборним члановима Високог савета судства из 

реда судија, због истека мандата 

 

      Констатује се да на седницу приступа Благоје Јакшић, изборни члан из реда 

судија, који не учествује у раду седнице. 

 

    Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да члановима 

Савета из реда судија, који су изабрани одлуком Народне скупштине Републике Србије, 

истиче петогодишњи мандат дана 04.04.2016. године, имајући у виду одредбе члана 12. 

став 1. Закона о виском савет судства, који прописује да мандат чланова Савета траје пет 

година, осим за чланове по положају. 

 

   Имајући у виду наведено, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' донео  

 

ОДЛУКУ 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Мирјани Ивић, изборном члану Високог савета судства из реда 

судија, престаје функција у Савету, због истека мандата, са 04.04.2016. године. 

 

 Мирјана Ивић, судија, наставља да обавља судијску функцију у Врховном касационом 

суду почев од 05.04.2016. године. 

 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' донео  

 



 

 

ОДЛУКУ 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Бранки Банчевић, изборном члану Високог савета судства из реда 

судија, престаје функција у Савету, због истека мандата, са 04.04.2016. године. 

 

 Бранка Банчевић, судија, наставља да обавља судијску функцију у Апелационом суду у 

Новом Саду почев од 05.04.2016. године. 

 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''''' донео  

 

ОДЛУКУ 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Благоју Јакшићу, изборном члану Високог савета судства из реда 

судија, престаје функција у Савету, због истека мандата, са 04.04.2016. године. 

 

 Благоје Јакшић, судија, наставља да обавља судијску функцију у Прекршајном 

апелационом суду почев од 05.04.2016. године. 

 

 

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' донео  

 

ОДЛУКУ 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Александру Стоиљковском, изборном члану Високог савета судства 

из реда судија, престаје функција у Савету, због истека мандата, са 04.04.2016. године. 

 

 Александар Стоиљковски, судија, наставља да обавља судијску функцију у Привредном 

суду у Зрењанину почев од 05.04.2016. године. 

 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' донео  

 

ОДЛУКУ 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Соњи Видановић, изборном члану Високог савета судства из реда 

судија, престаје функција у Савету, због истека мандата, са 04.04.2016. године. 

 

 Соња Видановић, судија, наставља да обавља судијску функцију у Основном суду у 

Суботици, почев од 05.04.2016. године. 

 

      Седница је завршена у 13,30 часова. 

                Записник саставила:  

                 Смиља Спасојевић   

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                     Драгомир Милојевић                            


