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                                  ЗАПИСНИК СА ТРИНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 29. маја 2018. године у смислу члана 27а Пословника о раду  

Високог савета судства 

 

 

Седница је почела у 10,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Саво Ђурђић и Матија Радојичић 

изборни чланови Високог савета судства из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде, 

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

професор др Ранко Кеча изборни члан Високог савета судства из реда професора правног 

факултета. Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мирјана Павловић, в.д. 

секретара Високог савета судства и Мила Стаменковић, начелник Одељења за статусна 

питања судија.  

           Седница Савета се тонски снима.   

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Тринаесту 

седницу сталног састава Високог савета судства заказану у смислу  члана 27а Пословника 

о раду Високог савета судства са следећим: 

 

 

Д Н Е В Н И М   Р Е Д О М 

 

 

1. Разматрање писаног обраћања  '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''' 

поднетог у смислу одредбе члана  27а Пословника о раду Високог савета судства.  

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета навео је да се ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''' ''''''''''''''' писаним путем обратила Високом савету судства у 

смислу одредбе члана 27а Пословника о раду Високог савета судства, истичући да 
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постоји политички утицај на њен рад те  изнео садржину писаног обраћања судије и 

поводом ове тачке дневног реда отворио дискусију.  

Након добијене речи судија Бранислава Горавица, је навела да из достављеног 

писаног обраћања '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''',  нигде не следи да је неко и ко вршио било 

какав политички утицај на њен рад. Високи савет судства и Привредни апелациони 

суд нису политички органи, те њихова мишљења о њеном раду представљају вршење 

законом поверених овлашћења, а не политички притисак. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је истакао да у писаном обраћању није 

наведено ни једно име политичке странке, нити име било које личности из јавног 

политичког живота да је вршило притисак односно утицај на рад судије и њено 

поступање у вршењу судјске функције, нити је опредељен начин вршења 

евентуалног политичког притиска односно утицаја, због чега је предложио да се 

писано обраћање '''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''' поднето у смислу 

одредбе члана 27а Пословника о раду Високог савета судства, одбаци као 

недозвољено. 

 

 

- Високи савет судста једногласно је донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ писано обраћање ''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' 

''''''''''''''''' поднето у смислу одредбе члана 27а Пословника о раду Високог савета судства, као 

недозвољено. 

 

 

   Седница завршена у 10,30 часова. 

               Записник саставила: 

 

                Мила Стаменковић 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          

 

 

 

 


