
Република Србија
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

Број: 06-00-5/2016-01
Датум: 19. фебруар 2016. године

Б е о г р а д

ЗАПИСНИК СА ПЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ
СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

одржане 19. фебруара 2016. године

Седница је почела у 09,00 часова.

Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета
судства, Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Бранка Банчевић, Александар Стоиљковски,
изборни чланови из реда судија, Никола Селаковић, министар правде, Петар Петровић,
председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и др Милан
Шкулић, изборни члан из реда професора правног факултета.

Седници није присуствовала Соња Видановић, изборни члан из реда судија.

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 Треће редовне седнице Високог савета судства која је
одржана 27. јануара 2016. године и Четврте редовне седнице Високог савета
судства која је одржана 05. фебруара 2016. године;

2. Доношење одлуке о постојању разлога за разршење председника суда по
предлогу министра правде број 021-05-130/2015-03 од 11.09.2015. године;

3. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Привредни суд у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број
30/15 дана  27. марта 2015. године;

4. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Основни суд у Панчеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 30/15
дана  27. марта 2015. године;

5. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Прекршајни суд у Панчеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број
65/15 дана  24. јула 2015. године;

6. Доношење одлуке по жалби судије на решење дисциплинске комисије Високог
савета судства број 116-04-00605/2015-05 од 23.10.2015. године;



7. Доношење одлуке по приговору судије на одлуку Високог савета судства о
престанку судијске функције због навршења радног века број 119-01-2/2016-01
од 12.01.2016. године;

8. Доношење одлуке о упућивању судије на обавезан здравствени преглед;
9. Доношење одлуке о упућивању судија на студијска путовања;
10. Доношење одлуке о праву судија на одвојен живот;
11. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века;
12. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев;
13. Разно.

Чланови Савета нису имали примедби, те су ''''''''''''''''''''''''''''''' усвојили предложени
Дневни ред.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, истиче да је изјашњење
судије по Другој тачки Дневног реда заказано за 10,00 часова, па ће рад седнице кренути
по осталим тачкама Дневног реда до 10,00 часова.

1. Усвајање Записника са Треће редовне седнице Високог савета судства која је
одржана 27. јануара 2016. године и Четврте редовне седнице Високог савета судства
која је одржана 05. фебруара 2016. године

Чланови Савета нису имали примедбе на достављени Записник са Треће редовне
седнице Високог савета судства која је одржана 27. јануара 2016. године и Записник са
Четврте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 05. фебруара 2016.
године, те су ''''''''''''''''''''''''''' усвојили:

- Записник са Треће редовне седнице Високог савета судства која је одржана 27.
јануара 2016. године и;

- Записник са Четврте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 05.
фебруара 2016. године.

3. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Привредни суд у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 30/15
дана  27. марта 2015. године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је расписан
оглас за избор четири судије у Привредном суду у Београду. Реч даје судији Бранки
Банчевић, ради презентовања рада Комисије по овом огласу и предлагања кандидата.

Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Привредном суду у
Београду пријавило се укупно 102 кандидата, и то 37 кандидата из реда судија, 46
кандидата из реда судијских помоћника, 5 кандидата из реда адвоката и 56 кандидата из
реда осталих лица.

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 28.01.2016. године, с тим
што је део кандидата био на разговорима у претходном периоду када су се изјаснили на
записнику и за Привредни суд у Београду.

Након разматрања свих пријава, обављених разговора и прибављених мишљења,
Комисија је одлучила да за избор четири судије у Привредни суд у Београду, предложи
канидате из реда судијских помоћника, без обзира што се на овај оглас пријавило и 37
кандидата и реда судија. Ради се о суду посебне надлежности, а постоји велики број
судијских помоћника који дуги низ година раде управо ову материју у Привредном суду
и Привредном апелационом суду.



Комисија је одлучила да Савету предлажи шест кандидата, иако се попуњава четири
судијска места, из разлога што ће у случају ових кандидата нијансе одлучити ко ће бити
предложен Народној скупштини:

1. Грујић Тијана, судијски помоћник у Привредном суду у Београду;
2. Јевђенијевић Наташа, судијски помоћник у Привредном суду у Београду;
3. Ивчевски Никола, судијски помоћник у Привредном апелационом суду;
4. Јовановић, Данијела, судијски помоћник у Привредном апелационом суду;
5. Цуканић Дарко, судијски помоћник у Привредном апелационом суду;
6. Чолић Љиљана, судијски помоћник у Привредном апелационом суду.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства чита биографије
предложених канидата и истиче да су сви предложени кандидати од стране Комисије
изузезно добри.

Након дискусије чланова Савета о свим предложеним канидатима од стране Комисије,
Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства за избор четири судије у
Привредни суд у Београду, предлаже следеће канидате:

1. Грујић Тијана, судијски помоћник у Привредном суду у Београду.

Грујић Тијана је рођена 10. марта 1976. године у Пожаревцу. Основне студије завршила
је на Правном факултету Универзитета у Београду 13. марта 2002. године, са општим
успехом 8,90. Након завршеног факултета, отпочела је приправнички стаж као
приправник - волонтер у Привредном суду у Београду од 15. априла 2002. године до
стицања услова за полагање правосудног испита. У том периоду била је распоређена у
ванпарнично одељење, на пословима извршења, судског регистра, стечаја и
ликвидације, као и парничног одељења. Правосудни испит је положила 26. априла 2004.
године. Радни однос на неодређено време у Привредном суду у Београду, на радном
месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника, засновала је 10. маја 2004.
године, а звање вишег судијског сарадника стекла је 23. октобра 2004. године и
распоређена је у парнично одељење. За остварене резултате рада у 2012. години,
оцењена је оценом „нарочито се истиче”, а за остварене резултате рада у 2013. и 2014.
години, није испуњавала законске услове за оцењивање, с обзиром на то да је била на
породиљском одсуству. Говори енглески језик и познаје рад на рачунару Према
мишљењу седнице свих судија Привредног суда у Београду, испуњава све услове који
су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и
мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и
председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09), за избор судије Привредног
суда у Београду.

2. Ивчевски Никола, судијски помоћник у Привредном апелационом суду.

Ивчевски Никола je рођен 4. априла 1978. године у Београду. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 27. маја 2002. године, са
општим успехом 8,83. Након завршених студија, од 13. августа 2002. године, радио је у
Трговинском суду у Ужицу, прво као приправник - волонтер, а затим као судијски
приправник. Током приправничког стажа радио је у парничном, извршном, стечајном и
регистарском одељењу. Обавио је и тромесечну праксу у кривичном и парничном
одељењу Општинског суда у Ужицу. Правосудни испит је положио 25. децембра 2004.
године. Након одслуженог војног рока, засновао је радни однос у Трговинском суду у
Ужицу у извршном одељењу, на радном месту судијског помоћника, у звању вишег
судијског сарадника. У Вишем трговинском, касније Привредном апелационом суду,
запослио се 11. новембра 2008. године. Радио је на изради нацрта одлука у парничној,



извршној и стечајној материји. Од 2011. године распоређен је у Одељење судске праксе
Привредног апелационог суда, где и сада ради. У овом одељењу, поред прегледа одлука
у општим парничним и стечајним предметима, посебно је био задужен за преглед свих
одлука из области осигурања и заштите интелектуалне својине. Учествовао је у изради
сентенци и припреми Билтена судске праксе Привредног апелационог суда, у изради
предлога правних схватања за спорна питања за седнице Одељења судске праксе, као и
у припреми радног материјала за годишња саветовања судија привредних судова. Поред
наведених послова, од 2014. године је распоређен и на пословима судске праксе из
области заштите права на суђење у разумном року. За остварене резултате рада у 2012,
2013. и 2014. години, оцењен је оценом „нарочито се истиче”. Говори енглески језик и
познаје рад на рачунару. Према мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог
суда, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о
утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности
за избор судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09), за избор
судије Привредог суда у Београду.

3. Јовановић Данијела, судијски помоћник у Привредном апелационом суду.

Јовановић Данијела је рођена 5. октобра 1971. године у у Београду. Основне
студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 21. септембра 1999.
године, са општим успехом 7,34. Приправнички стаж је обавила у Привредном суду у
Београду, у периоду од априла 2000. године до априла 2002. године. Правосудни испит
је положила 9. маја 2002. године. Засновала је радни однос у Привредном суду у
Београду 1. јула 2002. године, на радном месту судијског помоћника, у звању судијског
сарадника, Звање вишег судијског сарадника је стекла у јуну 2004. године у Вишем
трговинском суду у Београду, а звање вишег судијског сарадника - саветника 31.
децембра 2008. године. Почев од јануара 2010. године је у радном односу у Привредном
апелационом суду. Од краја 2013. године до данас је саветник у Одељењу судске праксе
Привредног апелационог суда, где обавља послове прегледа судских одлука са посебним
задужењем из области статусне материје и материје са иноелементом, послове у изради
Билтена судске праксе привредних судова, као и у припреми радног материјала за
годишње саветовање привредних судова, у припреми састанака Одељења судске праксе,
као и друге послове одређене у опису рада одељења. За остварене резултате рада у 2012,
2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Служи се енглеским
језиком и познаје рад на рачунару. Учесник је бројних семинара организованих од
стране правосудних органа и Правосудног центра за обуку и стучно усавршавање. Према
мишљењу седнице свих судија Привредног апелационог суда, испуњава све услове који
су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и
мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и
председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09), за избор судије Привредог
суда у Београду.

4. Цуканић Дарко, судијски помоћник у Привредном апелационом суду.

Цуканић Дарко је рођен 10. новембра 1969. године у Београду. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 15. јуна 1998. године, са
општим успехом 7,41. Приправничку праксу као приправник - волонтер је обавио у
Привредном суду у Београду, у периоду од 13. октобра 1998. године до 1. априла 1999.
године, када је засновао радни однос на одређено време у трајању од две године, на
радном месту судијског приправника. Правосудни испит је положио 28. марта 2001.
године. Радни однос у Привредном суду у Београду засновао је 30. јула 2001. године, на
радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. Решењем вршиоца
дужности председника Вишег трговинског суда од 8. марта 2002. године, примљен је у
радни однос на неодређено време и распоређен на рад у судском већу, у звању судијског



сарадника, а 1. јануара 2005. године стекао је звање вишег судијског сарадника -
саветника. Од јануара 2010. године се налази у радном односу у Привредном
апелационом суду на радном месту судијско помоћника, у звању вишег судијског
сарадника - саветника. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014. години, оцењен
је оценом „нарочито се истиче”. Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.
Учесник је бројних семинара и саветовања. Према мишљењу седнице свих судија
Привредног апелационог суда, испуњава све услове који су прописани Законом о
судијама и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности,
оспособљености и достојности за избор судија и председника судова (,,Службени
гласник РС”, број 49/09), за избор судије Привредог суда у Београду.

Судија Александар Стоиљковски подржава Предлог председника и напомиње да су
предложени најбољи сарадници, који већ дуго раде у привредној материји, а сарадници
из Привредног апелационог суда су прошли и првостепени привредни суд, тако да сви
они имају заокружено знање и спремни су да обављају судијску функцију.

Судије Мирјана Ивић и Мирољуб Томић предлажу кандидата Љиљану Чоловић из
Привредног апелационог суда уместо кандидата Тијане Грујић из Привредног суда у
Београду и предлажу каријерно напредовање за сараднике, да напредују прво у
Привредни апелациони суд, а потом буду бирани за судије, што би се у конкретном
случају могло применити и на Тијану Грујић, која је сада судијски помоћник у
Привредном суду у Београду.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства сматра да има пуно добрих
кандидата из Привредног суда у Београду и да треба да један од предложених кандидата
буде из овог суда.

Никола Селаковић, министар правде и Петар Петровић, председник Одбора за
правосуђе, државну управу и локалну самоуправу подржавају предлог председника у
потпуности.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, након дискусије, ставља
на гласање предлог о избору четири кандидата за избор судија у Привредном суду у
Београду.

Високи савет судства је донео одлуку да се Народној скупштини за избор
четири судије Привредног суда у Београду, предложе следећи кандидати:

1. Грујић Тијана, судијски помоћник у Привредном суду у Београду '' ''''''''''''''
''''''''''''''

''' '''''''''''''' '''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''  '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''

2. Ивчевски Никола, судијски помоћник у Привредном апелационом суду –
''''''''''''''''''''

3. Јовановић Данијела, судијски помоћник у Привредном апелационом суду –
'''''''''''''''''''''

4. Цуканић Дарко, судијски помоћник у Привредном апелационом суду -
''''''''''''''''''''''

Никола Селаковић, министар правде, напушта седницу у 09,55 часова.



На седницу Високог савета судства приступа '''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''' ''''''''''''' ''''''' '' ''''''''''''''''' у 10,05 часова.

2. Доношење одлуке о постојању разлога за разршење председника суда по
предлогу министра правде број 021-05-130/2015-03 од 11.09.2015. године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је министар
правде дописом број 021-05-130/2015-03 од 11.09.2015. године поднео предлог за
утврђивање разлога за разрешење председника ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''
'''''''''''''''' због кршења обавеза установљених прописима за обављање послова судске
управе, у смислу члана 52. став 1. и 2. Закона о уређењу судова.

Поводом поднетог предлога министра правде број 021-05-130/2015-03 од 11.09.2015.
године, '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''' се изјаснила
дописом од 10.11.2015. године.

У смислу члана 66. став 2. Закона о судијама, ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''' '''
''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''' је у вези Предлога министра правде број 021-05-130/2015-03 од
11.09.2015. године позвана да се изјасни усмено пред Високом саветом судства дана
19.02.2016. године у 10,00 часова. Позив за изјашњење је уредно примила и приступила
је на седницу.

Реч даје судији Мирјани Ивић, која је судија известилац у овом предмету.

Судија Мирјана Ивић наводи да су подношењу предлога за утврђивање разлога за
разрешење претходиле две контроле у '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''. Прву је
извршила Начелник Одељења за интерну ревизију Министарства правде у периоду од
30.06. до 08.07.2015. године. Предмет контроле су били плате и додаци на плате судија
за 2014. и 2015. годину за све судије, затим додаци на плате државних службеника и
намештеника - случајни узорак, исплате накнаде запосленима из депозита, исплате
трошкова вештака и одбране по службеној дужности, и то за све наведене ставке
случајни узорак, а информација о првој контроли сачињена је дана 19.08.2015. године.

Другу контролу извршило је Министарство државне управе и локалне самоуправе
као ванредни инспекцијски надзор дана 10.08.2015. године, а предмет је била примена
Закона о државним службеницима. На основу ове две контроле које су вршене у ''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''', дана 11.09.2015. године Високом савету судства достављен
је предлог Министра правде за утврђивање разлога за разрешење '''''''''''''' '''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' јер није обезбедила законит и правилан
рад послова судске управе који се односе на финансијско и материјално пословање суда
и распоређивање запослених у складу са новим Правилником о систематизацији од
25.12.2014. године.

Поводом поднетог предлога председник суда '''''''''''''' ''''''''''''''''' изјаснила се дана
10.11.2015. године и у прилогу изајшњења је доставила доказе за своје наводе.
Оспоравајући предлог, навела је да је информација од 19.08.2015. године незаконит акт,
јер је донета уз битне повреде ЗУП-а, затим чланова 589, 125.  и 231. Закона о буџетском
систему, затим члана 82. став 5, 6. и 8. Закона о државној ревизорској институцији, као
и члана 38, 39. и 40. Међународног стандарда интерне ревизије.

Судија Мирјана Ивић је истакла да ће током реферисања предмета паралелно
изностити наводе предлога министра и наводе из изјашењења председника ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''' ради лакшег праћења стања у списима
предмета.

С тим у вези, судија Мирјана Ивић наводи да у свом изјашњењу, председник ''''''''''''
'''''''''''''''''' истиче да је у поступку изостављен најважнији део, а то је да се обавести
субјекат ревизије о евентуалним учињеним неправилностима, да се предложе мере да се
отклоне учињене неправилности, те предлаже да се ова информација о првој контроли
издвоји из списа у смислу члана 2. Правилника о поступку за утврђивање дисциплинске



одговорности судија и председника судова а у вези сходне примене члана 237. Закона о
кривичном поступку.

Изјашњавајући се на наводе из предлога, у делу да председник суда није успоставио
систем финансијског управљања и контроле, јер није донет унутрашњи акт којим се
управљајући ризицима обезбеђјује у разумној мери и правилан економичан и ефикасан
начин пословања, што је супротно члану 81.  Закона о буџетском систему, ''''''''''''' ''''''''''''''''''
наводи да у Србији ни један суд није донео Правилник ове врсте из члана 81. Закона о
буџетском систему, а по њеном мишљењу Правилник треба да донесе Високи савет
судства и Министарство правде, јер су они директни корисници јавних средстава.
Такође је истакла да је у њеном суду коректан систем управљања и контроле, да је у
свакодневној комуникацији са шефовима служби и да у ходу решавају све проблеме, па
да ово није разлог за разрешење председника.

Следећи навод из Предлога је да суд као исплатилац у одређеним случајевима није
обрачунавао и умањивао нето приходе, то је тако звани „солидарни порез“, па је то
супротно Закону о умањену нето прихода лица у јавном сектору. У свом изјашњењу,
'''''''''''''' ''''''''''''''' наводи да су наводи предлога у овом делу паушални и нејасни, не види се
на које судије се односи и који је финансијски ефекат. Претпоставља да се ради о осам
судија које су одлуком Високог савета судства у марту 2014. године премештене из
Другог и Трећег суда у Први основни суд у Београду. Даље је навела да је у априлу
месецу исте године исправљена случајна грешка и овим судијама од плате одбијен је
„солидарни порез“, указујући да је до грешке дошло јер програм у рачуноводству није у
марту „повукао“ и ставку солидарни порез, па сматра да и ово није разлог за њено
разрешење.

Даље је у предлогу наведено да су у периоду у прва четири месеца у 2014. години,
исплаћиване плате са додацима на плату на дан државног празника у већем износу од
прописаног, а што је у супротности са чланом 37. Закона о судијама, а наведеним
судијама је и примењен износ пореског ослобођења од плате у већем износу од
прописаног из члана 15. Закона о порезу на доходак грађана. У погледу ових навода,
председник '''''''''''' ''''''''''''''' указује да се ради о судијама истражног одељења, сада судијама
за претходни поступак. Те судије су имале право на увећану зараду, а с обзиром да у
прва четири месеца има само два државна празника, то може бити мали број сати.
Наводи да није повређен члан 15. Закона о порезу на доходак грађана, с обзиром да је
пореско ослобођење рађено по програму плата по коме ради већина судова у Србији.

Следећи навод из Предлога се односи на ситуацију да је приликом исплате додатка
на плату за приправност државних службеника и намештеника рађено супротно члану
28. став 3. Закона о платама државних службеника и намештеника, јер није донет план
приправности. ''''''''''''' '''''''''''''''''' у свом изјашњењу указује да је поступала у складу са
законом, уредбом и закључком Високог савета судства. Годишњим распоред за 2014. и
2015. годину одредила је да ће послове приправности обављати све судије Одељења за
претходни поступак, такође је овластила судију '''''''''''''''''''' '''''''''''''''', председника Одељења
за претходни поступак, да сваког месеца прави тај план дежурства и да о томе
обавештава председника суда, судску управу, управника затвора, истиче на огласну
таблу у судницама. Као председник суда доносила је појединачна решења за судије и
записничаре који су дежурали са судијама или били у приправности ван суда, а све у
складу са чланом 5. став 2. Уредбе о накнадама и другим примањима изабраних и
постављених лица у државним органима.

Судија Мирјана Ивић указује да се овде ради о плану приправности државних
службеника и намештеника и да је повређен члан 28. став 3. Закона, по коме план
приправности доноси руководилац, а председница се изјашњава о плану судија.

Што се прековременог рада тиче, у предлогу министра је наведено да није
успоставила адекватну процедуру обављања послова у времену дужем од пуног радног
времена, јер су се послови обављали без претходно издатог писменог налога
руководиоца. Наиме, судије обављају послове на основу сопственог писменог захтева,



такође државни службеници су обављали прековремни рад без претходне писмене
сагласности, што је супротно члану 27. став 3. Закона о платама државних службеника
и намештеника. У вези наведеног, председник '''''''''''' ''''''''''''''' наводи да је у свему
поштовала закон и упутства Апелационог суда у Београду и закључак Високог савета
судства, процедура је била контролисана преко шефова служби, захтевом су се обраћали
председнику суда, значи судски сарадници, менаџери, ИТ-и радници, обраћали су се
својим захтевом писаним председнику суда за прековремни рад, а председник суда је
доносио одлуку о правима запослених са напоменом да не постоји могућност
коришћења слободних дана. Одлуке које је доносила садржински представљају захтев
послодавца, односно издати писмени налог послодавца. Даље истиче да је суштина
прековременог рада да се заврши повећан обим посла, није повређен члан 27. наведеног
закона, јер прерачунавање прековременог рада у слободне сате би успорио и паралисао
рад суда.

Напомиње да се исплата прековременог рада вршила судијама на основу одлуке
председника суда о формирању четири Ипв већа којима је дозвољено да судије ових већа
после радног времена и нерадним данима обављају прековремени рад и то максимално
24 сата за рад на извршним предметима. Ова четири Ипв већа су формирана од судија
правничног одељења, а они не могу да користе слободне дане на име прековременог
рада, јер би угрозили рад суда. Морали би да дневно отказују по 20-ак суђења и ова 24
сата прековременог рада је сатисфакција за добровољну активност, за додатну активност
и помоћ. Истиче да нису основани наводи из предлога да је супротно закону
прековремени рад исплаћиван дежурним истражним судијама и то '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''
''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''' '''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' '''' '''''''''' ''''' ''' ''''''' ''''''''''''' за шта је
била потребна сагласност, јер по члану 53. став 2. Закона о раду прековремни рад може
8 сати недељно да се врши, односно 32 сата у току месеца, а они су радили дуже, преко
32 сата, па је била потребна сагласност.

Што се тиче запослених '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' који је за два месеца остварио
прековрени рад у трајању од по 80 сати, ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''', која је у марту месецу
радила прековремено 80 сати и ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' који је у марту месецу радио
прековремено 66 сати, без писмене сагласности запосленог супротно члану 27. Закона,
председник суда објашњава да су они дали писмене сагласности и о томе доставља
доказе.

Даље је у предлогу наведено да је '''''''''''' ''''''''''''''''', као председник суда, за целу 2014.
годину и четири месеца у 2015. години прековремени рад остварила по 32 сата супротно
члану 53. Закона о уређењу судова, јер овај члан каже да преседник не може поверити
послове судске управе, између осталог и на одлучивање о правима судија на основу рада,
а она је то пренела на заменика председника и заменик председника је њој доносио
решења о прековременом раду, у максималном законском износу до 32 сата месечно.
''''''''''''' '''''''''''''''''', поводом ових навода предлога министра, објашњава да је као председник
морала да ради прековремено све ово време, значи целу 2014. годину и прва четири
месеца 2015. години јер се у то време вршила подела суда на ''''''''''''''' '''''''''''''''' ''' '''''''''''''' '''''''',
архива је дељена, селидбе су вршене и без обзира што је у том мометну имала 636
запослених,  150 волонтера и 134 судија, морала је да ради све време далеко дуже преко
радног времена.

Следећи навод предлога се односи на обрачун накнаде плата за време одсуства са
рада до 30 дана, који је вршен супротно члану 115. Закона о раду, јер је исплаћивано
65% плате за месец у коме је вршена исплата односно одуство, а не у висини 65%
просечне зараде у претходна три месеца, све до 28.07.2014. године, односно 65%
просечне зараде у протеклих 12 месеци. На ове наводе предлога, '''''''''''''' '''''''''''''''' одговара
и појашњава да је обрачун рађен по програму који је јединствен у већини судова у
Србији, уколико се и десила исплата 65% за месец у коме је одсуствовао износ се не би
много разликовао од случаја где се утврђује просек за три месеца и наводи да је од јула
месеца 2014. године промењен програм и просек се ради на 12 месеци.



Што се тиче навода предлога који се односе на испате накнада вештацима, у предлогу
се истиче да је вештацима исплаћивана бруто награда, односно није успостављена
контрола у поступку што је супротно члану 17. Правилника о накнади трошкова у
судском поступку, па су се исплаћивали већи износи, јер прилагани трошковници нису
прецизни, а награде су исплаћиване супротно члану 29. Правилника, јер се уз
тршковнике нису прилагали потребни докази. У погледу ових навода, '''''''''''''' '''''''''''''''' је у
свом изјашњењу навела да као председник суда не може да утиче и да мења одлуке
судија, нити да доноси одлуке о трошковима у поступку накнада и награда вештака. У
том смислу је заказивала седнице свих судија, скретала пажњу судијама да поступају по
Закону, чак је донела и Упуство о начину обрачуна и исплате судских вештака. Такође,
донела је одлуку којом је судију ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' одредила да би
уједначила судску праксу око накнаде трошкова и дала је и налог да све судије у
Кривичном одељењу одлуке о трошковима доносе у форми решења најкасније у року од
15 дана.
Следећи навод у предлогу се односи на то да је суд ненаменски трошио средства, јер је

плаћао доприносе вештацима за ПИО, то је оно што је већ напоменуто као бруто исплата.
На ове наводе председник суда одговара да суд није никада ненаменски трошио новац,
он је у обавези да води евиденцију о висини плаћених доприоноса за ПИО што је обавеза
Фонда ПИО. Једини случај када се вештаку не обрачунава допринос је када вештак сам
донесе потврду од ПИО да је премашио лимит. Сматра да ту нема одговорности суда,
нити је програм преко кога се исплаћују вештаци прилагођен да утврђује лимите, а то је
она повреда члана 12. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

У фактурама вештака се налази напомена као и законски основ да је услуга за
вештачења опорезива по ПДВ-у, што је супротно Закону о ПДВ-у, обавеза суда није да
у фактуре уноси ПДВ, истиче да исплате вештацима се не врше директно из
рачуноводства на основу фактура, већ на основу решења судије из налога, а њихова је
била обавеза да они укажу на то, па не види и није јој јасно због чега јој се ово ставља
на терет.

Што се адвоката тиче, и то одбрана по службеној дужности, у предлогу је наведено
да је суд исплатио износ од 10.000.000. динара адвокату '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' без правног
основа супротно члану 58. Закона о буџетском систему. На ове наводе '''''''''''' ''''''''''''''' у
свом изјашњењу указује да након извршеног поврћаја средстава, да суд није извршио
уплату средстава у буџет што је супротно члану 59. Закона о буџетском систему, јер по
том члану 59. обавезник одмах треба да затражи повраћај уколико је дошло до грешке.
Истакла је да је сав износ новчаних средстава који је адвокат вратио дана 05.01.2015.
године, коришћен за плаћање дугованих и доспелих обавеза са исте економске
класификације, то су вештаци, адвокати, агенције и слично. Указује да је спречена штета
која би настала подношењем тужбе за накнаде од ових лица, због тога није враћен новац
у буџет иако је то била законска обавеза.

Када су у питању судски извршитељи и исплате накнаде за коришћење сопственог
аутомобила у службене сврхе из средстава депозита у паушалном износу од 560 динара,
у предлогу се наводи да је супротно Правилнику о накнадама и судским поступцима
рађена ова исплата, јер се у сваком конкретном случају мора да утврди који је то износ,
односно да ли се користи сопствени аутомобил, да ли се више пута иде на место или не,
па значи у сваком мора бити различито. У свом ијашњењу поводом ових навода из
предлога, '''''''''''''' '''''''''''''''''' указује да трошкове поступка извршења сноси извршни
дужник, а извршни поверилац је дужан да предујми трошкове тако да наведени
трошкови не падају на терет буџета.

Што се пописа имовине суда тиче, у предлогу је наведено да није извршен попис
имовине, те тако и није у складу да књиговодственим стањем, што је супротно члану 18.
став 6. Уредбе о буџетском рачуноводству. У вези ових навода, ''''''''''' '''''''''''''''''' указује да
је у децембру 2013. године извршен попис бившег ''''''''''''''' '''''''''' и предложено да се
изврши привремена расподела средстава за рад и опреме између новоформираних



судова. Постојале су објективне околности које нису дозволиле попис имовине,
01.01.2014. године је престаје да постоји '''''''''''' ''''''''', средства се деле и дата су на
коришћење ''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''' ''''''''''', у том смислу је Министарство правде 06.12.2013.
године формирало Комисију за распоредлу средстава. Наводи да је извршен попис
средстава и опреме у обе зграде, али нису књиговодствено евидентиране, јер није
извршена адаптација зграде ''''''''''''''''' '''''''''''. За књиговодствену евиденцију потребан је
основ стицања и усклађивање стварног стања.

На крају, у предлогу је наведено да су државни службеници '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' који су у '''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''
примљени као немештеници, без конкрурса по уговору о раду 2006., 2007. и 2009. године
распоређене на послове државних службеника на неодређено време. '''''''''''''' ''''''''''''''''' у вези
ових навода објашњава да су оне фактички радиле на пословима које обављају
референти. Дана 01.01.2014.године донет је нови Правилник о унутрашњој
систематизацији  радних места и тада је требало да се распореде државни службеници
на одговарајућа места, намештеници на одговарајућа места, па с обзиром да су све
четири запослене радиле на радном месту референта, постојала су упражњена места на
месту државних службеника и она их је тамо распоредила. На та решења о
распоређивању Жалбеној комисији суда је достављена жалба и правно схватање
Комисије је да нема повреде члана 133. и 134. Закона о државним службеницима, јер се
сходно примењује и на намештенике.

Имајући све ово у виду, судија Мирјана Ивић завршава излагање  и указује да је ''''''''''''''
'''''''''''''''''' у свом изјашњењу навела да наводи и закључци изнети у предлогу су
произвољни, паушални, нетачни и производ селективног приступа контроли. Засновани
су на погрешно и непотпуно утврђено чињеничном стању и незаконитом поступку
контроле, чија је последица незаконит акт, то је она информација за коју је тражила да
се издвоји из предмета о првој контроли.

Након реферисања предмета од стране судије Мирјане Ивић, Драгомир Милојевић,
председник Високог савета судства реч даје председнику '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''
'''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''

Председник '''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' наводи да је дала писмено
изјашење и приложила је доказе за све своје наводе. Прво жели да направи један кратак
увод. Никада се у свом раду није водила неким појединачним интересима било
запослених било судија, било политичким циљевима, већ је увек свој посао обављала у
најбољем интересу за суд.

Са извршном влашћу није никад постојао неки проблем, нису као '''''''''''''''''' '''''''' '''' '''''''''''''''
ни имали неку претерану помоћ, али није било ни проблема. Због реформи, селидби и
нове мреже судова, увек је поред редовних задужења обављала бројне додатне послове.
'''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' ''' '''''''''''''''''''' је имао три селидбе, прво у оквиру постојећих зграда где
су радила три суда, а 2014. године у септембру се суд преселио у ''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. Увек се лично трудила да се решавају сви проблеми који наиђу код
примене нових закона и самим тим и ове све законе који се односе на буџетско
пословање суда.

У неком међувремену после тога, почиње неки да назове тако „сукоб“ судске и
извршне власти, после тог јула  2015. године, јер извршна власт на неки волшебан начин
има неко селективно памћење, са неким огромним амнезијама да сагледа целину
пословања суда. Ако министарство правде заиста жели да спроведе ревизију и контролу
рада у суду, она очекује да то буде добронамерно и у складу са законом. У конкретном
случају, извршна власт је послала своју контролу, а мисли да се то коси са Законом  и са
добрим намерама. Сви они у суду нису знали због чега се врши контрола, које наручилац
контроле, који су циљеви, нису добили извештај. Нико од вршилаца те контроле није
тражио додатне доказе нити појашњења, а она тврди да су дошли и да су само питали



било шта од ових ствари за које сматрају да се ради о слабостима и неправилностима у
суду, да би то све било употпуњено доказима и објашњењима.

У погледу прве неправилности која јој се у предлогу министра ставља на терет, ''''''''''''
'''''''''''''''' указује да ниједан суд у земљи нема такав јединствен Правилник, а друго одредбе
члана 81. и 82.  Закона о буџетском рачуноводству као и Правилник донет на основу
члана 81, дају могућност индиректним корисницима да се користе Правилницима. У
овом случају директни корисници су Високи савет судства и Министарство правде, а
најчешће се дешавало када дође нека нова ситуација и примена новог закона, увек се
добијало упутство Високог савета судства и поступали су у суду увек на основу тих
упутстава. Сматра да нема последица на правилно функционисање суда чињеница да
суд којим руководи нема овај Правилник, посебно због тога што постоје многе
процедуре су регулисане унутрашњим актима суда.

Што се тиче навода везано за „солидарни порез“, да нису правилно примењене
одредбе Закона о умањењу нето прихода у јавном сектору, напомиње да је 8 судија
одлуком Високог савета судства од фебруара 2014. премештено у '''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''' и
они су почели да раде 03.03.2014. године, унети су њихови подаци у програм. Када је
требало исплатити мартовску плату, у априлу није повучен тај солидарни порез и нико
није ни приметио, он је обрачунат али га тај програм који је везан са електронским
програмом Пореске управе није повукао. То су сазнали у априлу када је неко тражио
извештај о плати и потврду о примању, тада су видели  и преконтролисали и за тих 8
људи није био повучен порез. Њима је тај порез обрачунат  и умањен у каснијим
исплатама. Такође, напомиње да је Пореска управа та која квартално мора да
контролише и уколико се деси да након те кварталне провере нема умањења ових
прихода, она доноси решење и то решење преставља извршну исправу. Она не брани
људе из рачуноводства, али говори да су те евентуалне грешке могуће и да су оне
апсолутно отклоњиве.

Што се тиче трећег навода у предлогу за разрешење, то се све углавном односи на
прековремни рад. У том периоду од јануара до априла, био је спуштен програм  Првом
суду као и свим судовима и било је проблематично, јер се обрачунава 110% за сате на
дане државног празника. У истом проблему били су и други судови, они су се сви
међусобно консултовали и на исти начин вршили исплате. Када су унете измене у
програм, у складу са законским прецизирањима, више није било проблема.

Што се тиче навода из предлога министра, који се односи на план приправности, ''''''''''''
'''''''''''''''''' објашњава да се он односио и као план дежурстава за судије, а постоји одлука и
за записничаре који раде са овим судијама. Обрачун њихових зарада је заиста тачан и
био у складу са Уредбама и накнадама изабраних и постављених лица. У вези ових
навода, предложила је доказе. Види се из Годишњег распореда све, постоји књига
дежурстава, извод из те књиге дежурстава је доставила као доказ и у тој књизи
дежурстава пише да и судија и запослени после пола четири се према распореду налазе
у приправности. Они су на прековременом раду док су у суду, а када оду кући они су у
приправности. Ако се деси да морају да дођу уписују се, уписују број предмета у коме
су они поступали, такав извештај попуњава и запослени. На основу тога су се
иплаћивале исплате. Чак ако се ради о некој терминолошкој грешци која се зове план
приправности, дежурства или како већ, записничари су одвојени. Посебно они су
пратили апсолутно план својих судија, а и по судском пословнику тако је организован
рад  записничара.

Такође, ставља јој се на терет да није доносила одлуке, односно налагала да се обавља
прековремни рад. Мисли да то није тачно, прво прековремени рад се у '''''''''''''''' '''''''''' радио
из два разлога - због огромне количине предмета и због више селидби суда. Сви су у
писарницама остајали до увече, и увек је био нагомилан један део посла, други разлог је
заиста селидба суда три пута од 2010. године. Напомиње да су имали целу процедуру
око прековремeног рада - или она да налог да се ради или се њој шефови обрате са
образложењем која је то врста посла, за које време они мисле да треба да се заврши и



колико људи треба да ради и колико сати. Она је као доказ приложила ту њихову
процедуру и доношење опште одлуке да се одреди прековремeни рад. Исплаћивано је на
основу појединачних решења и све је рађено на основу закона. У рачуноводству се не
налази сва документација у вези прековременог рада, у рачуноводству се налази само
налог и основ за исплату, све оно што претходи налогу се налази или у предметима или
се налази у архиви судске управе. Значи, та контола из министарства правде само да је
дошла и питала све би им било показано и објашњено. У вези навода да није
примењивана одредба Закона о раду и првенствено људима давати слободне дане,
истиче да то у овом суду није било апсолутно могуће, они то никада не би ни радили тај
прековремени рад, јер је то било већа штета и већа грешка и то била заиста блокада
функционисања суда.

У вези даљих навода из предлога министра, указује да су Годишњим распоредом
формирана четири већа у ИПВ, имали су преко 10.000 ипв-е предмета, у том моменту  6
судија који су радили свих 10.000 предмета где су постојала само 2 Ипв већа. Једино што
је могла да смисли је да од судија парничног одељења формира још 4 ИПВ већа. Они су
узели 4.500 предмета, они су их радили 5 месеци поред свог редовног рада и суђења
сваки дан. Од тих парничних судија, сваки је у просеку имао 500 предмета у раду  у
којима је судио и има још око 350 предмета извршних, који су се припремали за даље
фазе поступка и они су пристали да раде и ове предмете. Они су се договорили да то
буде 24 сата прековременог рада као накнада за њихов додатни посао. Сматра да је ово
био поступак који је за последицу имао брже и ефикасније решавање предмета, а не као
циљ злоупотребу институа прековременог рада.

У вези свог прековремног рада, '''''''''''''' ''''''''''''''' истиче да једино што заиста замера себи
што је узела тај прековремени рад, без обзира на чињеницу да ради шест година и
суботом и недељом, некако није схватила да то може да има такве последице, имајући у
виду колики је рад и труд уложен да би овај суд функционисао у свим околностима и
недаћама које су се дешавале.

Што се тиче даљих навода из предлога, у вези обрачуна накнаде за боловање,
објашњава да у јулу 2014. године дошло је до измене Закона о раду који је прописао да
ће се накнаде за боловање утврђивати и узимати у обзир претходних 12 месеци, а Закон
који је пре тога ступио на снагу је предвиђао тромесечни просек. Јесте у једном моменту
програм повукао тај тромесечни просек а не дванаестомесечни, али то није повукло
никакве последице јер запослени у суду имају уједначене и готово једнаке месечне
зараде. Они су рачули то и дошли до закључка да заиста није било неке велике разлике
у износу плата.

Што се тиче навода предлога министра правде који се односе на исплату накнаде
вештацима, она до краја није разумела ни Информацију, а ни предлог. Из изнетог
произилази да је суштина и овлашћење председника суда да мора да контролише и
обезбеди благовремне исплате. Она јесте приметила у једном моменту да неки вештаци
појединачно, значи једно 5,6 вештака остварују енормне накнаде. Онда је судијама на
колегијуму указала на Закон о вештацима, Правилник о накнадама и судским
поступцима, дала упутство о даљем раду. Када то нешто није дало баш резултата,
поставтављена је судија да контролише свако решење о накнадама и трошковима
вештака и адвоката, односно бранилаца по службеној дужности и имали су разговор и
са тадашњим тужиоцем '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''', молили су да код тих ситуација
исплате вештака у предметима које је водило тужилаштво воде рачуна и да они пишу
жалбе и да покушају да на сваки начин да смање трошкове односно висину награде и
накнаде које судије одређују.

Што се тиче ових агенција, исто је дала јасно упутство и наредбу да се апсолутно води
рачуна о томе да ли решава поступак као физичко лице или неко правно лице, агенција,
удружење итд. и да се у зависности од тога мора вршити посебан обрачун и нешто што
су успели да се договоре, што је испоштовано да сваки судија мора донети решење којим
утврђује а и у складу са чланом 17. члан 23. Правилника награду и накнаду која мора



бити реална. Њој се ставља на терет да је одговорна за утврђивање висине накнаде, а она
не може да се меша у судске одлуке. Истиче да не постоји ни један електронски програм
који је спуштен било где у Србији, а који би био тако повезан да и ми могу да имају
евиденцију о томе колико сваки вештак за тај месец оствари у сваком суду ту накнаду и
награду. Они у систематизацији имају предвиђено радно место интерног ревизора, она
је тражила сагласност од министрства правде, али никада нису добили сагласност да
распишу конкурс за интерног ревизора, а што би овом суду пуно значило.

Што се тиче ове исплате накнаде адвокату ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''', то је дошло до ситуације
да је грешком исплаћен новац, али је враћен на рачун суда после пар дана о чему постоје
и докази. Закон каже да 31.12. морају са рачуна бити склоњења сва средства, а ова
средства су се вратила наредне године, било је чак и питања да ли би евентуално сва та
средства што су остала требала да буду враћена у Министарство праде, био је неки
одговор да посто је иста економска класификација да се плате друга дуговања и тако је
и урађено. Новац није враћен у буџет, него потрошен на друга дуговања. Јако јој је жао
што је тако поступила, јер просто је дошло време да више морате да се штите папирима
него својим радом. То није било ненаменско трошење пара, плаћено је дуговање за те
намене за те класификације, то и даље сматра да може да се реши.

Истиче да је апсолутно нетачна информација да су судским извршитељима који су
користили сопствена возила за службене сврхе исплаћивана накнада без доказа о
пређеној километражи. То је опет онај селективни приступ, нити се шта пита, нити
тражи. Они су направили Упутство и Правилник о коришћењу сопствених возила за
службене сврхе, направили су план где се иде, обавезу шефа извршитеља да распореди
извршитељима посао. Постоји и Уредба у суду која регулиште и коришћење службених
возила и она је такође коришћена, такође је прате ти обрасци значи у сваком том делу.

У погледу навода предлога да није урађен попис имовине за 2014. годину, то што је
навела у  изјашњењу и што је доставила доказе, указује да су предузели све у наведеном
циљу пописа имовине. 2014. године када је подељен суд, прво је био један заједнички
Споразум ''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' '''''''''''' где објашњавају како су поделили простор, сав
канцеларијски намештај и опрема која остаје у том простору биће на коришћење том
суду. То није била трајна подела, чекало се да пресели '''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''' ''' ''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' а селио се у септембру 2014. године, а два суда су се поново селила
па су '''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' па су тамо поново
делила просторије и средства и то су била средства која су се у књиговодству водила ''''
''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''

На крају је изнела у погледу навода за четири запослена која су као намештеници који
су радили на неодређено време премештени на радно место државних службеника на
неодређено време и што јој се ставља на терет да је таквим поступцима повредила закон,
указује да ово тумачење за које сматра да је исправно можда и јесте мало екстезивно,
али ову одлуку и исти правни став и правно схватање је заузела Жалбена комисија
Високог савета судства.

Своје излагање је завршила закључком да је говорила правним језиком, а не
политчким. Истиче да немају сви актери исте циљеве и да је ово само смишљено јер
треба да се склони са места председника суда, a то је њен закључак који не мора да буде
тачан.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је овај јавни део
седнице завршен и да ће се сада Савет повући на даљу дискусију о овом предмету и
доношење одлуке.

'''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''' напушта седницу савета у
11,30 часова.

Након дискусије, Драгомир Милојевић истиче да се искриталисао јединствен став
свих чланова Савета да не стоје сви наводи из поднетог предлога Министра правде, али



да су основани поједини наводи предлога и то да је '''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''
''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''' '''''''''''''''''''''' поступала супротно обавезама установљеним прописима за
обављање послова судске управе, у смислу одредбе члана 52. став 1. и 2. Закона о
уређењу судова, на тај начин што:

- У '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' није успостављена адекватна процедура
обављања послова у времену дужем од радног времена судија и запослених у суду,
јер су се послови обављали без претходно издатог писменог налога руководиоца;

- У поступку исплате накнада и награда судским вештацима нису успостављене
контроле, јер се исплате врше на основу решења или писменог налога поступајућег
судије, којима се налаже исплата бруто износа награде и накнаде одређеног у
трошковнику вештака, где се награде исплаћују у већим износима од прописаног
чланом 17. Правилника о накнади трошкова у судским поступцима („Сл. гласник
РС“, бр.  57/03 и 69/11);

- Након извршеног повраћаја средстава на име плаћања без правног основа, у
случају одбране по службеној дужности адвокату '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''
''''''''''''''''''''' '''''''' '''' '''''''''''''''''''' није извршио уплату средстава у буџет, што је  у
супротности са чланом 59. Закона о буџетском систему;

- Исплате судским извршитељима на име накнаде трошкова коришћења сопственог
аутомобила у службене сврхе вршене из средстава депозита у паушалном износу
од 560 динара, што је у супротности са одредбама Правилника о накнади трошкова
у судским поступцима, јер не постоји податак о пређеној километражи, односно
релацији;

- '''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''''''' је остваривала право на
додатак на плату за прековремени рад за сваки месец у 2014. години, као и током
јануара, фебруара, марта и априла 2015. године и то за по 32 сата прековременог
рада за сваки месец, тако што је заменик председника ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''
'''''''''''''''''''''''' утврдио право председнику суда на накнаду за прековремени рад.

На основу изнетог, Високи савет судства донео је '''''''''''''''''''''''''''''

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ предлог министра правде број 021-05-130/2015-03 од 10.09.2015.
године за покретање поступка за утврђивање разлога за разрешење ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''
''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''

УТВРЂУЈЕ СЕ постојање разлога за разрешење председника '''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''
''' ''''''''''''''''''''' због кршења обавеза установљених прописима за обављање послова судске
управе, у смислу одредбе члана 52. став 1. и 2. Закона о уређењу судова.

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Народној Скупштини Републике Србије да РАЗРЕШИ са
функције председнка ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''

Никола Селаковић, министар правде, враћа се на седницу у 12,10 часова.

4. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Основни суд у Панчеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 30/15
дана  27. марта 2015. године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је расписан
оглас за избор две судије у Основном суду у Панчеву. Реч даје судији Бранки Банчевић,
која је председник Комисије за избор судија у Основном суду у Панчеву.



Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Основном суду у
Панчеву пријавило се укупно 113 кандидата, и то 4 кандидата из реда судија, 79
кандидата из реда судијских помоћника, 5 кандидата из реда адвоката и 25 кандидата из
реда осталих лица.

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 26.01.2016. године, с тим
што је део кандидата био на разговорима у претходном периоду када су се изјаснили на
записнику и за Основни суд у Панчеву.

Након разматрања свих пријава, обављених разговора и прибављених мишљења,
Комисија је одлучила да за избор две судије у Основни суд у Панчеву, предложи следеће
канидате:

1. Ђорђевић Ненад, судијски помоћник у Вишем суду у Панчеву.

Ђорђевић Ненад је рођен 3. септембра 1970. године у Панчеву. Основне студије
завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 11. новембра 1996. године,
са општим успехом 6,83. Приправнички стаж је обавио у Општинском суду у Панчеву,
у периоду од 1997. године до 1999. године. Правосудни испит је положио 23. новембра
1999. године. Након положеног правосудног испита, запослио се на неодређено време у
Окружном суду у Панчеву, сада Вишем суду у Панчеву, почев од 15. децембра 1999.
године, на радном месту судијског помоћника, у звању самосталног саветника. За
остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014. години, оцењен је оценом „нарочито се
истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Вишег суда у Панчеву и седнице свих
судија Апелационог суда у Београду, испуњава све услове који су прописани Законом о
судијама и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности,
оспособљености и достојности за избор судија и председника судова (,,Службени
гласник РС”, број 49/09), за избор судије Основног суда у Панчеву.

2. Спаић Владимир, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву.

Спаић Владимир је рођен 15. априла 1975. године у Зеници. Основне студије завршио
је на Правном факултету Универзитета у Београду 13. априла 2002. године, са општим
успехом 7,29. По завршетку студија 2002. године, засновао је радни однос у
Општинском суду у Панчеву на радном месту судијског приправника. Правосудни
испит је положио 30. марта 2005. године. Након положеног правосдуног испита наставио
је да ради у Општинском суду у Панчеву,  сада Основном суду у Панчеву на радном
месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника, а касније и вишег судијског
сарадника. За остварене резултате рада у 2012, 2013. и 2014. години, оцењен је оценом
„нарочито се истиче”. Према мишљењу седнице свих судија Основног суда у Панчеву и
седнице свих судија Вишег суда у Панчеву, испуњава све услове који су прописани
Законом о судијама и одредбама Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену
стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова
(,,Службени гласник РС”, број 49/09), за избор судије Основног суда у Панчеву.

Судија Бранка Банчевић истиче да је било још добрих кандидата и посебно издваја
кандидате Александру Васић, Тању Топић и Сузану Лисицу и напомиње да треба имати
ове кандидате у виду и за Прекршајни суд у Панчеву, о коме ће се одлучивати у следећој
тачки Дневног реда.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства констатује да других
предлога нема и ставља на гласање предлог Комисије.

Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да се Народној скупштини
за избор судија Основног суда у Панчеву, предложе следећи кандидати:

 Ђорђевић Ненад, судијски помоћник у Вишем суду у Панчеву,



 Спаић Владимир, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву.

5. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у
Прекршајни суд у Панчеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број
65/15 дана  24. јула 2015. године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, наводи да је расписан оглас
за избор две судије у Прекршајном суду у Панчеву. Реч даје судији Бранки Банчевић, јер
председник Комисије Соња Видановић није присутна на данашњој седници.

Судија Бранка Банчевић наводи да се на оглас за избор судија у Прекршајном суду у
Панчеву пријавило се укупно 67 кандидата, и то 44  кандидата из реда судијских
помоћника и 23 кандидата из реда осталих лица.

Разговори са пријављеним кандидатима су обављени дана 22. и 25. јануара 2016.
године, с тим што је део кандидата био на разговорима у претходном периоду када су се
изјаснили на записнику и за Прекршајни суд у Панчеву.

Након разматрања свих пријава, обављених разговора и прибављених мишљења,
Комисија је одлучила да за избор две судије у Прекршајни суд у Панчеву, предложи
следеће канидате:

1. Васић Александра, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву.

Васић Александра је рођена 4. децембра 1973. године у Панчеву. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 9. јуна 1999. године, са
општим успехом 8,17. Приправнички стаж је обавила у Општинском суду у Панчеву, у
периоду од 1999. године до 2002. године. Правосудни испит је положила 3. априла 2002.
године. Радни однос на радном месту судијског помоћника, у звању судијског
сарадника, а касније и вишег судијског сарадника, засновала је у Општинском суду у
Панчеву, сада Основном суду у Панчеву 14. јула 2002. године. Александра Васић од маја
2010. године обавља и послове портпарола Основног суда у Панчеву. За остварене
резултате рада у 2012. и 2013. години оцењена је оценом „нарочито се истиче”, док је за
2014. годину неоцењена, због породиљског одсуства. Према мишљењу седнице свих
судија Основног суда у Панчеву и седнице свих судија Вишег суда у Панчеву, испуњава
све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама Одлуке о утврђивању
критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор
судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09), за избор судије
Прекршајног суда у Панчеву.

2. Медаковић Сандра, судијски помоћник у Вишем суду у Панчеву.

Медаковић Сандра је рођена 18. јуна 1974. године у Панчеву. Основне студије
завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду 17. априла 1998. године,
са општим успехом 7,87. Након обављеног приправничког стажа у Окружном суду у
Панчеву, сада Вишем суду у Панчеву и положеног правосудног испита 24. јуна 2000.
године, засновала је радни однос на неодређено време, на радном месту судијског
помоћника, у звању судијског сарадника, а касније и вишег судијског сарадника у
Вишем суду у Панчеву, почев од 26. јуна 2000. године. За остварене резултате рада у
2012, 2013. и 2014. години, оцењена је оценом „нарочито се истиче”. Према мишљењу
седнице свих судија Вишег суда у Панчеву и седнице свих судија Апелационог суда у
Београду, испуњава све услове који су прописани Законом о судијама и одредбама
Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и
достојности за избор судија и председника судова (,,Службени гласник РС”, број 49/09),
за избор судије Прекршајног суда у Панчеву.



Судија Бранка Банчевић истиче да је било још добрих кандидата који су
конкурисали за Прекршајни суд у Панчеву и посебно напомиње кандидате Василије
Милицу и Ђуришић Ивана, али расписна су само сва места и предлог Комисије су горе
наведени кандидати.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства констатује да других
предлога нема и ставља на гласање предлог Комисије.

Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се Народној скупштини
за избор судија Прекршајног суда у Панчеву, предложе следећи кандидати:

 Васић Александра, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву,
 Медаковић Сандра, судијски помоћник у Вишем суду у Панчеву.

6. Доношење одлуке по жалби судије на решење дисциплинске комисије Високог
савета судства број 116-04-00605/2015-05 од 23.10.2015. године

Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да одлучивање по овој тачки
Дневног реда одложи за наредну седницу.

7. Доношење одлуке по приговору судије Мирјане Шутић на одлуку Високог
савета судства о престанку судијске функције због навршења радног века број
119-01-2/2016-01 од 12.01.2016. године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је одлуком
Високог савета судства број 119-01-2/2016-01 од 12.01.2016. године престала судијска
функција Мирјани Шутић, судији Основног суда у Горњем Милановцу, због навршења
радног века, јер је навршила 65 година живота.

На наведену одлуку судија Мирјана Шутић је изјавила приговор, у коме наводи да
жели да јој се омогући да ради до 17.05.2016. године, када ће навршити 35 година стажа
осигурања.

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства сматра да приговор
Мирјане Шутић треба одбити и потврдити Одлуку о престанку судијске функције број:
119-01-2/2016-01 од 12. јануара 2016. године, јер је судија Мирјана Шутић судијску
функцију обављала у Основном суду у Горњем Милановцу и на њу примењује одредба
члана 59. став 1. Закона о судијама, који деклараторно прописује да судији престаје
радни век кад наврши 65 година живота по сили закона, а чињеница стажа осигурања се
не узима у обзир.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' донео одлуку да се
приговор Мирјане Шутић, судије Основног суда у Горњем Милановцу на Одлуку
Високог савета судства број: 119-01-2/2016-01 од 12. јануара 2016. године одбија као
неоснован.

8. Доношење одлуке о упућивању на обавезан здравствени преглед '''''''''''''''
'''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '' '''''''''''''''''

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је председник
''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' дописом број V 34-3/2016 од 22.01.2016. године предложила
се судија ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' упути на обавезан здравствени преглед ради процене
способности за обављање судијске функције у смислу члана 60. Закона о судијама.
Судија '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' се због лошег здравственог стања дужи временски период



налази на боловању, а природа болести је таква да она није у могућности а ради, а
Правилник о медицинско-доктринарним стандардима за утврђивање привремене
спречености за рад не регулише дијагнозу од које болује судија ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''.
Ради се о дијагностификованој болести АВ Малформација, која се манифестује у
огромном болу у очима – односно горњим очним капцима, чеони део.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се
'''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' '' ''''''''''''''''''', на предлог председника
'''''''''''''''' ''''''' '' ''''''''''''''''''', упућује на обавезан здравствени преглед ради
утврђења радне способности за обављање судијске функције.

9. Доношење одлуке о упућивању судија на студијска путовања

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да ће се студијска
посета српске делегације правосудним органима у Републици Турској, Анкара и
Истамбул, одржати у периоду од 22.02.2016. године до 27.02.2016. године. Позив за
учешће у наведеној посети упућен је судијама:

- Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда,
- Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда,
- Душко Миленковић, председник Апелационог суда у Београду,
- Дубравка Дамјановић, председник Апелационог суда у Крагујевцу,
- Драган Јоцић, председник Апелационог суда у Нишу,
- Новица Пековић, председник Апелационог суда у Новом Саду,
- Изет Суљовић, Сафет Кадрић и Аладин Шемовић, судије Вишег суда у Новом

Пазару.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се
Драгомиру Милојевићу, председнику Врховног касационог суда, Љубици
Милутиновић, судији, Врховног касационог суда, Душку Миленковићу
председнику Апелационог суда у Београду, Дубравки Дамјановић, председнику
Апелационог суда у Крагујевцу, Драгану Јоцићу, председнику Апелационог суда у
Нишу, Новици Пековићу, председнику Апелационог суда у Новом Саду, Изету
Суљевићу, Сафету Кадрићу и Аладину Шемовићу, судијама Вишег суда у Новом
Пазару, одобрава студијска посета правосудним органима Републике Турске,
Анкари и Истанбулу, у периоду од 22. до 27. фебруара 2016. године.

10. Доношење одлуке о праву судија на одвојен живот

I Мирослав Јањетовић, судија Прекршајног апелационог суда има пребивалиште у
Београду, а како је постављен за вршиоца функције Прекршајног суда у Неготину,
поднео је захтев Високом савету судства ради остваривања права на наканду за одвојен
живот, у смислу члана 42. став 5. и 6. Закона о судијама.

Као доказ је приложио уговор о закупу стана у Неготину, очитане личне карте за
чланове своје породице – супругу и две ћерке, као и здравствену књижицу за малолетну
трећу ћерку, из којих произилази да живе на истој адреси, извод из матичне књиге
венчаних и решење о накнади трошкова смештаја.

Одредбом члана 42. став. 5. Закона о судијама прописано је да право на накнаду за
одвојен живот имају судије републичког ранга и апелационих судова, а у ставу 6. истог
члана је прописано да право на накнаду из става 5. овог члана утврђује Високи савет
судства.



Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да се
Мирославу Јањетовић, судији Прекршајног апелационог суда, који је постављен
за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Неготину, утврђује право
на накнаду за одвојен живот, почев од 05.01.2016. године.

II Љубомир Бачић, судија Апелационог суда у Новом саду има пребивалиште у
Сомбору, а како судијску функцију обавља у Апелационом суду у Новом Саду, поднео
је захтев Високом савету судства ради остваривања права на наканду за одвојен живот,
у смислу члана 42. став 5. и 6. Закона о судијама.

Судија Љубомир Бачић доставио је Високом савету судства доказ о пребивалишту
за чланове породице, тј. за сина Слободана Бачић, супругу Соњу Бачић Градински и
себе; извод из матичне књиге венчаних и уговор о закупу стана у Новом Саду, на основу
чега је утврђено да именовани судија има чланове уже породице, супругу и сина, који
сви живе на истој адреси у Сомбору.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' донео одлуку да се
Љубомиру Бачић, судији Апелационог суда у Новом Саду, утврђује право на
накнаду за одвојен живот, почев од 01.01.2016. године.

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

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је председник
Апелационог суда у Крагујевцу, дописом V Су-35-1/16 од 27. јануара 2016. године,
обавестила Високи савет судства да Весна Цветковић, судија Апелационог суда у
Крагујевцу, 3. марта 2016. године навршава 65 година живота.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да Весни
Цветковић, судији Апелационог суда у Крагујевцу, престаје судијска функција 3.
марта 2016. године, због навршења радног века.

12. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је у складу са
чланом 58. став 1. Закона о судијама, Владимир Вучинић, судија Вишег суда у Београду,
поднео 27. јануара 2016. године, захтев за престанак судијске функције. Предложио је
да му судијска функција престане 15. марта 2016. године.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку да
Владимиру Вучинићу, судији Вишег суда у Београду, престаје судијска функција
15. марта 2016. године, на лични захтев.

13. Разно:

1. Разматрање обрађања Слађане Пантовић, судије Првог основног суда у
Београду

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да се Слађана
Пантовић, судија Првог основног суда у Београду обратила дописом од 09.02.2016.



године Високом савету судства ради давања мишљења о томе да ли судија има обавезу
да се одазове позиву Адвокатске коморе ради саслушања у дисциплинском поступку
који се води против адвоката Немање Алексић, за радње које је предузела у обављању
судијске функције. Наведени поступак је покренут након што је у складу са одредбом
члана 333. став 3. ЗПП обавестила Адвокатску комору да је донето решење о новчаном
кажњавању, које им је достављено заједно са копијом записника са рочишта. Такође,
када је адвокат доставио доказ да је уплатио новчану казну, судија Слађана Пантовић је
обавестила Адвокатску комору о томе, као и да на наведено решење о новчаном
кажњавању није изјављена жалба.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да упутити
допис судији Слађани Пантовић и Адвокатској комори да у складу са чланом 22. Закона
о судијама, судија није дужан да икоме, па ни другим судијама и председнику суда,
објашњава своја правна схватања и утврђено чињенично стање, изузев у образложењу
одлуке или када то закон посебно налаже.

2. Разматрање обрађања председника Апелационог суда у Новом Саду у вези
оправданости да судија Вишег суда у Новом Саду Слободанка Гутовић
обавља функцију заменика дисциплинског тужиоца

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да се председник
Апелационог суда у Новом Саду дописом број VIII 43-14/16 од 08.02.2016. године
обратио Високом савету судства, ради разматрања оправданости да судија Вишег суда
у Новом Саду Слободанка Гутовић обавља функцију заменика дисциплинског тужиоца.
Наиме, судија Слободанка Гутовић се образложеним дописом обратила и председнику
Вишег суда у Новом Саду и председнику Апелационог суда у Новом Саду, у ком је
указала да је са 44 стара предмета најоптерећенији судија у првом степену Вишег суда у
Новом Саду и да је нужно предузети мере из члана 49. Судског пословника, у циљу
обезбеђивања подједнаке оптерећености. Напоменула је и да обавља функцију заменика
дисциплинског тужиоца, због чега најмање једном недељно одлази у Београд ради
обављања послова из надлежности дисциплинског тужиоца.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да упутити допис
судији Слободанки Гутовић, ради изјашњења да ли даље жели да обавља функцију
заменика дисциплинског тужиоца.

3. Одлуке Управног суда по тужбама које су изјављене на одлуке Високог
савета судства

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства информише чланове Савета
да је пресудом Управног суда 26. У 7793/15 од 21.01.2016. године одбијена тужба
тужиље Снежане Николић Гаротић, која је изјављена ради поништаја одлуке Високог
савета судства број 071-00-03601/2014-01 од 07.04.2015. године, којом је одбачена
притужба од 19.12.2014. године подносиоца Снежане Николић Гаротић и пресудом
Управног суда 26. У 6776/15 од 21.01.2016. године одбијена је тужба тужиоца Оливере
Анћелковић, Татјане Вуковић и Драгољуба Албијанића, која је изјављена ради
поништаја одлуке Високог савета судства број 071-00-00206/2015-01 од 10.03.2015.
године, којом је одбачена притужба од 04.02.2015. године подносиоца Оливере
Анћелковић, Татјане Вуковић и Драгољуба Албијанића.

4. Обавештење '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '' '''''''''''' '''' '''' '''''''''' '''''''''''''
'''''''''''''''''' није јавила на заказани лекарски преглед дана 28.01.2016.



године, на који је упућена одлуком Високог савета судства број 021-05-
107/2015-01 од 25.11.2015. године

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства упознаје чланове Савета са
обавештењем председника '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''''''' да се судија ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
није јавила на заказани лекарски преглед дана 28.01.2016. године, на који је упућена
одлуком Високог савета судства број 021-05-107/2015-01 од 25.11.2015. године.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да упутити
образложени допис судији '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' са напоменом да је дужна да се јави на
лекарски преглед, на који је упућена одлуком Високог савета судства број 021-05-
107/2015-01 од 25.11.2015. године, '''''''' ''' '''''' '''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''' ''''' '''''' '''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' ''''' ''''' ''''''''''''''' ''''' '''''' '''''''' '''''''''''''''' ''''''''''
''''' ''''''''''''''' '''''' '''''''' '''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''' '''' '''''''' '''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''' '''' ''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''
''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''

5. Иницијатива судија Прекршајног суда у Чачку за повећање коефицијента
зарада судијама прекршајног суда

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да су судије
Прекршајног суда у Чачку упутиле предлог Високом савету судства да се повећа
коефицијент за зараде судија прекршајих судова са 2,5 на 3,00 и да се у том смислу
измени Закон о судијама.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''''''''' донео одлуку да упутити
образложени допис да имајући у виду прописану надлежност Високог савета судства у
члану 13. Закона о високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10,
88/11 и 106/15), овај орган није надлежан за предузимање наведених мера, као и да нема
овлашћење да иницира измену закона, већ само да даје мишљење о изменама постојећих
или доношењу нових закона који уређују положај судија, организацију и поступање
судова, као и других системских закона које судови примењују или су од значаја за
обављање судијске функције.

6. Доношење одлуке о упућивању Биљане Тадић, судије Основног суда у Новом
Саду на студијско путовање

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је потребно да
Високи савет судства размотри захтев за упућивање на студијско путовање Биљане
Тадић, судије Основног суда у Новом Саду у Велику Британију, у периоду од 14. марта
до 24. априла 2016. године, које организује British Council, у сарадњи са Канцеларијом
за европске интеграције у Београду, а ради учешђа у програму „Јачање јавне управе у
Србији  у области владавине права”. Трошкове пута сноси организатор. Дата је
сагласност председника суда за упућивање судије на студијско путовање.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' донео одлуку да се
Биљани Тадић, судији Основног суда у Новом Саду, одобрава студијска посета
Великој Британији, у периоду од 14. марта до 24. априла 2016. године, ради учешћа у
програму „Јачање јавне управе у Србији  у области владавине права”.



''' ''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''

7. Одлучивање о спојивости судијске функције са функцијом председника
Комисије у вези са поступком за враћање земљишта

Милан Радуловић, судија Основног суда у Ужицу, је упутио допис Високом савету
судства број Су VIII-VIII 20/16 од 12.02.2016. године, ради доношења одлуке о
спојивости судијске функције са функцијом председника Комисије у вези са поступком
за враћање земљишта, јер је Општина Чајетина упутила допис Основном суду у Ужицу
са захтевом да се одреди судија који ће бити председник наведене Комисије. Закон о
начину и условима признања права и врађању земљишта које је прешло у друштвену
својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом не извршних
обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа у члану 2. став. 2. прописује да
се Комисија састоји од председника и четири члана који имају заменике, а ставом 3.
истог закона је прописано да се за Председника Комисије именује судија.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да посао
председника Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за
враћање земљишта није неспојив са судијском функцијом.

8. Доношење одлуке о престанку функције судије поротника Основног суда у
Крагујевцу Љиљане Адоновић на лични захтев

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је Љиљана
Адоновић преко Министарства правде упутила допис да јој престане функција судије
поротника у Основном суду у Крагујевцу, јер због других обавеза није у могућности да
приступа на заказана суђења.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку да
престаје функција Љиљани Андоновић, судији поротнику Основног суда у
Крагујевцу, даном доношења одлуке.

9. Упућивање на обавезан здравствени преглед ''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''
''''''''''''''' '''''''' '' ''''''''''''''

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да се председник
''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''' '''''''''''''''''''''' дописом број VIII 45/16 од 17.02.2016. године обратила
Високом савету судства, ради доношења одлуке да се судија ''''''''''''' ''''''''''''''''''' упути на
обавезан здравствени преглед, у смислу члана 60. став 2. Закона о судијама. У допису се
наводи да именовани судија услед нарушеног здравља није у могућности да квалитетно
обавља судијску функцију, а такође судија '''''''''''''' '''''''''''''''''''' је потписао изјаву да је
саглсан за покретањем поступка, ради утврђивања његове радне способности. У прилогу
дописа је достављена медицинска документација за судију ''''''''''''' ''''''''''''''''''', из које
произилази да се лечи од тремора, моторичке успорености и психичке успорености, а
још 2011. године му је дијагностификована Паркинсонова болест.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' донео одлуку да се
'''''''''' ''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''' ''''''' '' '''''''''''''''', на предлог председника



'''''''''''''''' ''''''' '' '''''''''''''' упућује на обавезан здравствени преглед ради утврђења
радне способности за обављање судијске функције.

10. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је Биљана
Ђорђевић, судија Основног суда у Панчеву, поднела захтев за престанак судијске
функције са датумом 11.03.2016. године, из личних разлога.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''''''' донео одлуку да
Биљани Ђорђевић, судији Основног суда у Панчеву, престаје судијска функција 11.
марта 2016. године, на лични захтев.

11. Доношење одлуке о упућивању Тамаре Трајковић, судије Основног суда у
Суботици на студијско путовање

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је потребно да
Високи савет судства размотри захтев за упућивање на студијско путовање Тамаре
Трајковић, судије Основног суда у Суботици, у Велику Британију, у периоду од 14.
марта до 24. априла 2016. године, које организује British Council, у сарадњи са
Канцеларијом за европске интеграције у Београду, а ради учешђа у програму „Јачање
јавне управе у Србији  у области владавине права”. Трошкове пута сноси организатор.
Дата је сагласност председника суда за упућивање судије на студијско путовање.

Након дискусије, Високи савет судства је ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' донео одлуку да се
Тамари Трајковић, судији Основног суда у Суботици, одобрава студијска посета
Великој Британији, у периоду од 14. марта до 24. априла 2016. године, ради учешћа у
програму „Јачање јавне управе у Србији  у области владавине права”.

''' '''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''
''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''
'''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''

12. Расписивање огласа за избор судија у Вишем суду у Чачку

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства наводи да је потребно
расписати оглас за три судијска места у Вишем суду у Чачку, због отежаног
функционисања тог суда. Наиме, након промене Одлуке о броју судова и анализе која је
извршена на претходној седници, искристалисала се потреба за повећаним бројем судија
у Вишем суду у Чачку.

Након дискусије, Високи савет судства је '''''''''''''''''' донео одлуку о
расписивању огласа за избор три судије у Вишем суду у Чачку.

Високи савет судства је ''''''''''''''''''' донео одлуку о формирању Комисије за
избор судија у Вишем суду у Чачку у саставу: судија Мирољуб Томић, председник
Комисије и чланови Комисије: судије Мирјана Ивић и Бранка Банчевић.

Након разматрања свих тачака Дневног реда прешло се на општу дискусију.



Судија Александар Стоиљковски наводи да је у складу са обавезама из међународних
пројеката које спроводи Високи савет судства, потребно упутити допис свим судовима
у циљу прикупљања информација о вршењу надзора над радом судова и судија.

Свим члановима Савета доставља се на упознавање измене и допуне Етичког кодекса
Високог савета судства, припремљен од стране Одељења за нормативу, ради упознавања
и разматрања.

Седница је завршена у 13,20 часова.

Записник саставила:
Смиља Спасојевић

ПРЕДСЕДНИК
ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

Драгомир Милојевић


