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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-41/2020-01 

Датум: 23.12.2020. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

                                        ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

          СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 23. децембра 2020. године 

 

 

 

Седница је почела у 09,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

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

изборни чланови Високог савета судства из реда судија, Маја Поповић, министар правде и 

Владимир Ђукановић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну 

самоуправу. Поред чланова Савета, седници су  присуствовале Мирјана Павловић, секретар 

Високог савета судства и Мила Стаменковић, помоћник секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Деветнаесту 

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 Седамнаесте седнице Високог савета судства која је одржана 

11.12.2020. године;  

2. Доношење одлуке о премештају судије у други суд; 

3. Разно. 

 

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

једногласно донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Деветнаесту  редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Високи савет судства прешао је на рад седнице по усвојеном дневном реду. 
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1. Усвајање записника са Седамнаесте седнице Високог савета судства која је 

одржана 11.12.2020. године;  

 

 

- Високи савет судства једногласно је усвојио записник са Седамнаесте седнице 

Високог савета судства која је одржана дана 11.12.2020. 

 

2. Доношење одлуке о премештају судије у други суд; 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства навео је да је Дина Дрљача 

Савићевић, судија Трећег основног суда у Београду, поднела молбу Високом савету судства 

за премештај у Други основни суд у Београду. У молби је навела да  премештај тражи из 

здравствених и породичних разлога. Председник Трећег основног суда у Београду и 

председник Другог основног суда у Београду доставили су писану сагласност за премештај 

судије. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

Дина Дрљача Савићевић, судија Трећег основног суда у Београду премешта се у 

Други основни суд у Београду, почев од 01.02.2021. године. 

 

- Доношење одлуке о упућивању судије у други суд; 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је председник Вишег суда у 

Београду доставио Високом савету судства молбу да Драган Милошевић, судија 

Апелационог суда у Београду, буде упућен у Посебно одељење за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, до 31. марта 2021. године. У молби се наводи  да  судија Драган 

Милошевић поступа као председник већа и члан већа у три ,,стара” предмета у којима је 

завршен главни претрес и заказано објављивање пресуде, те као члан већа у једном 

притворском предмету у коме је заказано објављивање пресуде, то  председник Вишег суда 

у Београду је  предложио да судија Драган Милошевић буде упућен у Посебно одељење за 

организовани криминал Вишег суда у Београду до 31. марта 2021. године, како би 

благовремено окончао поступке у предметима који се налазе у завршној фази. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Драган Милошевић, судија Апелационог суда у Београду, упућује се на рад у 

Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду, почев од 04.01.2021. 

године до 31.03.2021. године. 
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4. Разно: 

 

- Доношење одлуке о јавном оглашавању Високог савета судства поводом 

направљене базе података „Крик-ова база о судству“ објављена на порталу 

„Крик“ под насловом „Просуди ко суди“; 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да поводом ове тачке дневног реда 

на једном од састанка је договорено да се припреми нацрт саопштења Високог савета 

судства, с обзиром да је непримерено коментарисати рад судова на начин како је то 

објављено на овом порталу, посебно паралелно упоређивање судских поступака који су се 

водили у Посебном одељењу за организвани криминал Вишег суда у Београду, без икакве 

неке дубље анализе, јер судску одлуку може преиспитивати  само надлежан суд у 

одговарајућем поступку. Такође, иступање Александра Степановића, председика Вишег 

суда у Београду на истом порталу,  када је критиковао рад Тужилаштва за организовани 

криминал и Републичког јавног тужиоца, Загорку Доловац је непримерено. Драгомир 

Милојевић, председник Савета навео је да је непримерено да један судски орган оцењује 

други орган, Тужилаштво за организовани криминал и Републичког јавног тужиоца, с 

обзиром да је тужилаштво самостални орган и зна се ко оцењује рад тужилаштва и 

Републиког јавног тужиоца. Постоје Принципи Уједињеих Нација и Бангалорски принципи, 

који говоре о томе да судија својим поступањем мора да води рачуна и да брани независност 

судства и интегритет судства и да се критички не односе према суду и органу у коме ради.  

Навео је да је у прилогу материјала за ову седницу достављен радни текст саопштења, и 

поводом истог отворио је дискусију. 

 

 Након дискусије, Високи савет судства једногласно је донео  

 

САОПШТЕЊЕ 
 

„Високи савет судства најоштрије осуђује тендециозно направљену базу података“Крик-

ова база о судству “ објављену на порталу „Крик“ под насловом „Просуди ко суди“. 

 

Средства јавног информисања имају право и дужност да грађане информишу о раду судова. 

Међутим, наведена база користи само селективно изабране појединачне податке и 

информације о судијама посебног одељења за организовани криминал Вишег суда и 

Апелационог суда у Београду (који су иначе доступни јавности) презентујући их у 

негативној конотацији, уз паралелно навођење појединих судских поступака, али без икакве 

озбиљне анализе о стварним разлозима трајања и тока тих поступака. 

 

Подсећамо да ваљаност судских одлука може преиспитивати само законом одређен виши 

суд. Довођење у везу појединих поступака у којима је одређени судија одлучивао, са 

селективно и злонамерно изабраним подацима из приватног живота, изазива оправдану 

сумњу да овакав начин извештавања није, у функцији објективног информисања грађана. 

Напротив, на овај начин атакује се на углед судијске професије и подрива се независност 

судске гране власти. 

 

ВСС подсећа све учеснике у јавној комуникацији на садржину чл.3  Закона о судијама, из 

које следи да су сви дужни да својим поступањем одржавају поверење у независност и 

непристрасност судија и судова. 
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Наведено се односи и на све судије и председнике судова, који су дужни да у свакој прилици 

одрже поверење у своју независност и непристрасност. С тим у вези ВСС сматра  

непримереним иступ председника Вишег суда у Београду Александра Степановића, у делу 

којим критички оцењује рад Тужилаштва за организовани криминал и Републичког јавног 

тужиоца. Ово стога што је законом прописано ко оцењује рад наведених органа, као и зато 

што се на описани начин подрива поверење грађана у правосуђе у целини. Јавно 

тужилаштво је самосталан државни орган и носиоци судске власти нису овлашћени да 

коментаришу и оцењују рад Републичког јавног тужиоца и јавног тужилаштва“. 

 

Седница завршена у 09,40 часова 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић             ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

            Драгомир Милојевић 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


