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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-13/2020-01 

Датум 07.05.2020. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

                                        ЗАПИСНИК СА ОСМЕ  РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 7. маја 2020. године 

 

 

Седница је почела у 10,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Александар Пантића, Иван Јовичић, Матија Радојичић и 

Славица Милошевић Газивода, изборни чланови Високог савета судства из реда судија. 

Поред чланова Савета, седници су  присуствовале Мирјана Павловић, секретар Високог 

савета судства и Мила Стаменковић, в.д. помоћника секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Осму редовну  

седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи: 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

 

1. Доношење закључка о смерницама  за рад судова  након укидања ванредног 

стања;  

2. Разно. 

 

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

једногласно донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Осму  редовну седницу 

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

 

 

1. Доношење закључка о смерницама  за рад судова  након укидања ванредног 

стања;  

 

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства је истакао да је уз материјал 

за седницу свим члановима Савета достављен Предлог закључка о смерницама за рад 

судова након укидања ванрдног стања. Навео је да је Народна скупштина Републике Србије 

дана 06.05.2020. године донела Одлуку о укидању ванредног стања, те након укидања 

ванредног стања и у складу са препорученим здравственим мерама потребно је увести 

Правила понашања запослених и странака у судовима због заштите здравља судија, 

запослених и странака и ради спречавања даљег ширења епидемије изазване вирусом 

COVID-19. Истакао је да су сви председници судова дужни да донесу Правила о понашању 

запослених и странака приликом уласка и боравка у суду, а у складу са бројем запослених 

и величином просторија у згради суда. 

  

 

- Високи савет судства једногласно је донео Закључак о смерницама и правилима 

понашања запослених и странака у судовима након укинутог ванредног стања, 

који Закључак је саставни део овог записника. 

 

2. Разно: 

 

- Доношење одлуке о обавезној обуци судија; 

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

Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из 

породилишта у Републици Србији, који је ступио на снагу 11.03.2020. године и предложио 

да Савет донесе одлуку о обавезној обуци судија у вези примене наведеног закона, коју 

обуку ће организовати и спровести Правосудна академија. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о обавезној обуци судија за 

примену Закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се 

сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији,  који је објављен у 

„Службеном гласнику РС“ број 18/2020 од 03.03.2020. године. Обуку ће 

организовати и спровести Правосудна академија. 

 

- Доношење закључка о продужењу рока за подношење пријава на оглас за избор 

председника суда и судија; 

 



3 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

     З А К Љ У Ч А К 

 

 

 Рок за подношење пријава на оглас за избор председника суда који је објављен у 

,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године, на оглас за избор судија који 

је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 од 13.03.2020. године и у ,,Службеном 

гласнику РС“, број 21/20 од 06.03.2020. године продужава се до 25.05.2020. године.  

  

 

 

      Седница завршена у 11,15 часова 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
                                                                            
                                      Драгомир Милојевић                          

 

 


