
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-11/2017-01 

Датум: 20. март 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

ЗАПИСНИК СА СЕДМЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 20. март 2017. године  

 

 

Седница је почела у 09.00 часова. 

 

Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

Милошевић Газивода, изборни чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар 

правде и Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну 

самоуправу. 

Седници није присуствовала Бранислава Горавица, изборни члан Савета из реда 

судија.  

Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мајда Кршикапа, секретар 

Савета и Мила Стаменковић, начелник Одељења за статусна питања судија. 

Седница Савета се тонски снима.  

На седници је присутна јавност. На седницу је позвана и приступила је Драгица 

Антонић, судија Основног суда у Сремској Митровици. 

 

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Седму редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

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

одржана 14. марта 2017. године; 

2. Разматрање притужбе у предмету број: 071-00-120/2017-01 судије Основног суда 

у Сремској Митровици, поднете у смислу члана 29. Закона о судијама;  

3. Разматрање Смерница о унутрашњем уређењу судова у погледу рада одељења 

судске праксе у вези са објављивањем судских одлука; 

4. Доношење одлуке у поступку извршења Одлуке Уставног суда број:VIIIУ-

88/2015 од 24. новембра 2016. године; 

5. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

6. Разно. 

 

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

су '''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да усвоје предложени дневни ред за Седму редовну 

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

 

1. Усвајање записника са Шесте редовне седнице Високог савета судства која 

је одржана 14. марта 2017. године 

  

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара дискусију 

поводом ове тачке дневног реда.  

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

записник са Шесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 14. 

марта 2017. године.  

 

2. Разматрање притужбе у предмету број: 071-00-120/2017-01 судије Основног 

суда у Сремској Митровици, поднете у смислу члана 29. Закона о судијама 

 

Председник Савета је констатовао да је позвана и да је приступила судија Драгица 

Антонић.  

Председник Савета Драгомир Милојевић даје реч судији известиоцу Ивану 

Јовичићу, који је изнео садржину поднетих притужби, као и изјашњења председника 

Основног суда у Сремској Митровици, судије Бранислава Трнинића и председника 

Вишег суда у Сремској Митровици, судије Бладиславе Свилокос. Такође, судија 

известилац Иван Јовичић, упознао је присутне са прибављеним годишњим извештајем 

о раду Основног суда у Сремској Митровици, који се односи на поступање кривичног 

одељења тог суда. 

Председник Драгомир Милојевић је захвалио судији Драгици Антонић што је 

дошла и указао да  уколико има примедбе на изнете податке исте изнесе.  

Судија Драгица Антонић је у свему остала при поднетим притужбама, с тим што 

је додала да је пракса до сада била да када се мења распоред послова увек су ишле у 

другу рефераду судије које имају мање стажа. Посебно је истакла да има проблем са 

очима и да не може сада додатно да се припрема за рад у новој материји и  да чита. 

Истакла је да су две колегинице у кривичној реферади дошле из парничне рефераде и 

да би њима било лакше да се упознају са новом, али њима ближом, извршном 

материјом.  

Председник Савета Драгомир Милојевић је судији предочио да је судија поднела 

притужбе на рад председника суда, те да ће Савет о истим  одлучити. 

Судија Драгица Антонић је напустила седницу Савета. 

Председник Савета је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.  

Судија Славица Милошевић Газивода је у дискусији изнела да је прочитала 

материјал који је приложен за ову тачку дневног реда, те да сматра да није у интересу 

суда, без да улази у овлашћења председника суда и његово право да направи Годишњи 

распоред, као што је и учинио. Међутим, на основу целокупне документације и 

образложења одлуке по приговору судије председника Вишег суда се, између осталог, 

наводи да је одлука да се одбија приговор донета из разлога по члану 34. Закона о 

уређењу судова, да је Годишњи распоред урађен „у складу са потребама суда и 

способностима судије за успешно обављање послова“. Овај део „способност судије за 

успешно обављање послова“ по мишљењу судије Славице Милошевић Газиводе је 

дефинитивно под знаком питања. Чињеница је да колегиница цео живот ради кривичну 

материју. Савет и приликом избора судија у више инстанце, више судове, строго води 

рачуна о потребама тих судова и шта су кандидати за та места до тада радили. И 

апсолутно се до сада, бар од када је она овде, није десило да иако је најквалитетнији 

кандидат судија кривичар, а било је таквих ситуација, а потребе суда су да треба 

парничар, без обзира што се ради о способном судији изабран је судија који је радио 
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парницу. Мишљење судије Славице Милошевић Газиводе је да уопште није у интересу 

суда да судија која је 30 и нешто година радила само кривицу пребаци у извршну 

материју, поготову што се колегиница не осећа способном за рад у тој материји, те 

сматра да има основа да се озбиљно размотри ова притужба судије. Даље је навела  да 

се судија понекад осети немоћним у суду у коме су поремећени међуљудски односи. 

Питање је шта Савет може да уради. До сада није било притужби на њен рад. Славица 

Милошевић Газивода је изјавила да  никада не би пребацила судију која има две године 

до пензије, цео живот ради кривицу, која је болесна и не жели да обавља те послове.  

Председник Савета Драгомир Милојевић истакао је да пре доношења одлуке о 

основаности поднете притужбе, треба ценити процесне претпоставке о дозвољености 

поднете притужбе а сходно одредби члана 29. Закона о судијама. 

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

се притужба Драгице Антонић, судије Основног суда у Сремској Митровици, због 

повреде права на рад и дискриминације поднете у смислу члана 29. Закона о 

судијама, одбацује.  

(ЗА: '''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' 

''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''' '' ''''''''''' '''''''''''''''''' ПРОТИВ: '''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' ''''''''''''''). 

 

3. Разматрање Смерница о унутрашњем уређењу судова у погледу рада одељења 

судске праксе у вези са објављивањем судских одлука 

 

Председник Савета Драгомир Милојевић упознао је чланове Савета да је Општа 

седница Врховног касационог суда 20.12.2016. године донела Правилник о замени и 

изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у судским одлукама, којим 

се уређује начин замене и изостављања података у судским одлукама Врховног 

касационог суда, укључујући и начин и технику анонимизације/псеудонимизације у 

одлукама у електронском и писаном облику. Правилник о замени и изостављању 

података у судским одлукама примењује се од 01.01.2017. године.  

Док се поступак и начин објављивања судских одлука не уреди законом, 

потребно је да Високи савет судства донесе смернице за унутрашњу организацију 

одељења судске праске у судовима да би се одлуке судова објављивале у електронском 

или писаном облуку уз поштовање минималних стандарда заштите личних података 

учесника у судским поступцима, а све у складу са Законом о уређењу судова. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку о усвајању Смерница о 

унутрашњем уређењу судова у погледу рада одељења судске праксе у вези са 

објављивањем судских одлука.  

 

4. Доношење одлуке у поступку извршења Одлуке Уставног суда број: VIIIУ-

88/2015 од 24. новембра 2016. године 

 

        Председник Савета Драгомир Милојевић напустио је седницу у поступку 

разматрања и одлучивања по овој тачки дневног реда, обзиром да је као председник 

Врховног касационог суда поднео дисциплинску пријаву против судије Биљане 

Цветковић Дисциплинском тужиоцу Високог савета судства.  

 Седницом Савета је наставио да председава судија Иван Јовичић, заменик 

председника.  

Судија Иван Јовичић је подсетио да је ова тачка дневног реда била разматрана 

на претходној седници Савета. Подсетио је чланове да је поступајући по жалби Биљане 

Цветковић Уставни суд 24. новембра 2016. године, одлуком број VIIIУ-88/2015 усвојио 
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жалбу Биљане Цветковић и поништио Одлуку Високог савета судства број 116-04-

676/2014-01 од 14. октобра 2014. године и Одлуку Високог савета судства број 116-04-

676/2014-01 од 3. фебруара 2015. године и одредио да Високи савет судства поново 

одлучи о предлогу Дисциплинске комисије Високог савета судства број 116-04-

268/2014-05 од 3. септембра 2014. године за разрешење Биљане Цветковић са судијске 

функције због извршеног тешког дисциплинског прекршаја из члана 90. став 2. у вези 

са ставом 1. алинеја 3. Закона о судијама. 

Након разматрања списа предмета Дисциплинске комисије број: 116-04-

00268/2014-05, утврђено је да је у смислу одредбе члана 94. став 4. Закона о судијама 

наступила застарелост вођења дисциплинског поступка против Биљане Цветковић, 

судије Основног суда у Зајечару о поступању у свим предметима ближе наведеним у 

Предлогу Дисциплинске комисије број: 116-04-00268/2014-05 од 03.09.2014. године за 

разрешење Биљане Цветковић, судије Основног суда у Зајечару.  

Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку: 

ОДБИЈА СЕ предлог Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 

116-04-00268/2014-05 од 03.09.2014. године за разрешење Биљане Цветковић, судије 

Основног суда у Зајечару, због извршеног тешког дисциплинског прекршаја из 

члана 90 став 2 Закона о судијама, у вези члана 90 став 1 алинеја 3 Закона о 

судијама.  

ОДБИЈА СЕ предлог Дисциплинског тужиоца Високог савета судства за 

вођење дисциплинског поступка број: 116-04-00147/2014-03 од 11.04.2014. године, 

против Биљане Цветковић, судије Основног суда у Зајечару, због извршеног 

тешког дисциплинског прекршаја из члана 90 став 2 Закона о судијама, у вези 

члана 90 став 1 алинеја 3 Закона о судијама. 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Биљана Цветковић, 

бира за судију Основног суда у Зајечару.  

 

5. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века 

 

Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да Радославу Симићу,  

судији Основног суда у Параћину, престаје судијска фунцкија 12. априла 2017. 

године, због навршења радног века. 

 

6. Разно: 

 

- Доношење одлуке о упућивању судије у други суд 

 

        Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се Марија Ивановић, 

судија Основног суда у Шапцу, упути на рад у Виши суд у Шапцу, почев од 1. 

априла  

2017. године, а најдуже годину дана. 

 

 

Записник саставила 

 

  Мајда Кршикапа 

    ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Драгомир Милојевић 


