
 

 

 

 
Република Србија 

          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-59/2015-01 

 Датум: 09. децембар 2015. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТСЕДМЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 09. децембра 2015. године 

 

Седница је почела у09,00 часова. 

 

Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, 

Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Бранка Банчевић, Александар Стоиљковски и Соња 

Видановић,изборни чланови из реда судија,Никола Селаковић, министар правде, Петар 

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

Милан Шкулић, изборни члан из реда професора правног факултета. 

          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 судствапредлaже следећи  

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

 

1. Усвајање Записника са Двадесетшестередовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 01. децембра 2015. године; 

2. Доношење одлуке о разрешењу судије по одлуци Високог савета судства број 

119-00-424/2015-01 од 30.10.2015. годинео покретању поступка за разрешење 

судије; 

3. Доношење одлуке о упућивању Александра Вујичић, судије Апелационог суда у 

Београду у Посебно одељење Вишег суда у Београду; 

4. Доношење одлуке по приговору судије изјављеном против одлуке Високог 

савета судства број 119-00-313/2015-01 од 17.11.2015. године;  

5. Разно. 

 

Чланови Савета нису имали примедбе, ни предлоге за допуну предложеног 

Дневног реда, те су '''''''''''''''''''''''''''' усвојилипредложени Дневни ред. 

 

 

 



 

 

1. Усвајање Записника саДвадесетшестередовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 01. децембра 2015. године 

 

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

саДвадесетшестередовне седнице Високог савета судства која је одржана 01. децембра 

2015. године. 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, предлаже да се пређе на 

одлучивање по трећој, четвртој и петој тачки Дневног реда јер је изјашњење судије по 

другој тачки Дневног реда заказано за 09,30 часова. 
 

3. Доношење одлуке о упућивању Александра Вујичић, судије Апелационог суда 

у Београду у Посебно одељење Вишег суда у Београду 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је 

председник Вишег суда у Београду упутио 30. новембра 2015. године Високом савету 

судства допис I Су бр. 1/15-140 ради одлучивања да се Александар Вујичић, судија 

Апелационог суда у Београду упути на рад у Посебно одељење Вишег суда у Београду. 

    У поднетом допису се наводи да је упућивање судије потребно из разлога што 

Александар Вујичић као судија за претходни поступак већ поступа у 12 предмета који 

припадају категорији обимних и сложених предмета, а посебно имајући у виду да је 

организација рада у Посебном одељењу Вишег суда у Београду специфична и да је 

сваки судија који поступа у овом одељењу значајан за функционисање и резултате рада 

одељења.       

Како је судија Александар Вујичић доставио писмену сагласност да настави да 

врши функцију у Посебном одељењу Вишег суда у Београду, а да упућивање траје до 

14. јануара 2016. године, предложио је да Високи савет судства Александра Вујичића, 

судију Апелационог суда у Београду, поново упути на рад у Посебног одељења Вишег 

суда у Београду. 

Судија Александар Вујичић, је сходно одредби члана 13. став 5. Закона о организацији 

и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и 

других посебно тешких кривичних дела, дао писмену сагласност да поступа пред 

Посебним одељењем Вишег суда у Београду у предметима кривичних дела из члана 2. 

наведеног закона, на период од годину дана. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 Александар Вујичић, судија Апелационог суда у Београду, упућује се на рад у 

Посебно одељење Вишег суда у Београду, почев од 14.  јануара 2016. године, на период 

од годину дана. 

 

4. Доношење одлуке по приговору судије изјављеном против одлуке Високог 

савета судства број 119-00-313/2015-01 од 17.11.2015. године 

 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да јеВисоки 

савет судствадонео Одлуку број: 119-00-313/2015-01 од 17. новембра 2015. године, 

којом је утврђено да Момчилу Минићу, судији Основног суда у Новом Пазару, 

престаје судијска функција због навршења радног века. 

 



 

 

 Против Одлуке Високог савета судства број: 119-00-313/2015-01 од 17. 

новембра 2015. године, судија Момчило Минић је благовремено изјавио приговор, 

сматрајући да је било неопходно да Савет, пре доношења наведене одлуке, затражи 

његово мишљење да ли жели да искористи своје законско право да настави са 

обављањем судијске функције до навршених 67 година живота. Сматра да је Одлука 

Високог савета судства у складу са Законом о судијама, али не и у складу са Уставом. 

Из тог разлога Одлука је мањкава и не може произвести правно дејство. Чланом 59. 

Закона о судијама је прописано да судији престаје радни век када наврши 65 година 

живота по сили закона. Изузетно, судији Врховног касационог суда престаје радни век 

када наврши 67 година живота по сили закона. Истиче да је ово очигледан пример 

дискриминације и кршења основног начела Устава да су пред Уставом и законом сви 

грађани једнаки. Имајући у виду наведене разлоге, сматра да је Одлука Високог савета 

судства о престанку судијске функције због навршења радног века, противуставна, 

односно да Закон о судијама није у складу са Уставом, па предлаже да Високи савет 

судства усвоји његов приговор, да измени своју одлуку и донесе нову, којом наставља 

да обавља судијску функцију до навршења 67 година живота. 

 

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

 

О Д Л У К У 

 

 Приговор Момчила Минића, судије Основног суда у Новом Пазару, на Одлуку 

Високог савета судства број: 119-00-313/2015-01 од 17. новембра 2015. године, одбија 

се као неоснован и одлука се потврђује. 

 

 

5. Разно:  

 

 

 Судија Мирјана Ивић наводи да је Добрица Јовановић, бивши судија за 

прекршаје поднео Високом савету судства предлог ради поништаја одлуке Високог 

савета судства број 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, из разлога прописаних 

чланом 239. став 1. тачка 8. Закона о општем управном поступку, јер колегијални орган 

који је донео решење није решавао у саставу предвиђеном важећим прописима или ако 

за решење није гласала прописана већина.  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Одбија се предлог за понављање поступка Добрице Јовановић који је окончан одлуком 

Високог савета судства број 06-00-02/2010-01 од 13.01.2010. године, као неоснован. 

 

 

 

2. Доношење одлуке о разрешењу судије по одлуци Високог савета судства број 

119-00-424/2015-01 од 30.10.2015. годинео покретању поступка за разрешење 

судије 



 

 

 

Услед наступања непредвиђених вандредних околности седница Високог савета 

судства се прекида и доношење одлуке по овој тачки Дневног реда одлаже, због 

немогућности даљег рада. 

 

Датум одржавања наредне седнице Високог савета судства биће биће одређен 

накнадно на основу члана 19. ст. 1. и 4. Пословника о раду Високог савета судства 

(“Службени гласник РС“, број 29/13). 

 

 

 

      Седница је прекинута у 09,45часова. 

Записник саставила:  

 

                 Смиља Спасојевић 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                        Драгомир Милојевић 


