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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
Број: 06-00-33/2018-01 

Датум: 07.11.2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

                           ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

   СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                  одржане 7. новембра  2018. године 

 

 

Седница је почела у 9,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 

судства, Бранислава Горавица, Саво Ђурђић, Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија 

Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни чланови Високог савета судства из 

реда судија  и Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе државну управу и 

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

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

питања судија. 

  

           Седница Савета се тонски снима.   

   

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Двадесет четврту 

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

 

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

 

 

1. Разматрање  упућивања судије Управног суда у Врховни касациони суд;  

2. Давање мишљења на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о судским 

таксама; 

3. Разно. 

 

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

'''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Двадесет четврту  

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

 

 

1. Разматрање  упућивања судије Управног суда у Врховни касациони суд;  

 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да Мирјана Ивић, судија 

Врховног касационог суда, навршава радни век 20.11.2018. године, те имајући то 

виду, Специјализовано управно веће Врховног касационог суда би остало само са 

јеним судијом, те да је немогуће у тако кратком року извршити избор новог судије, 

па је стога предложио да Високи савет судства Гордану Џакулу, судију Управног 

суда упути у Врховни касациони суд. Истакао је да је Гордана Џакула пре реформе 

била судија Врховног суда. Предложио је да се затражи мишљење седнице свих 

судија Управног суда и Опште седнице Врховног касационог суда, за упућивање 

Гордане Џакуле, судје Управног суда у Врховни касациони суд, као и сагласност 

судије Гордане Џакуле. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда 

отворио је дискусију. 

 

Након добијене речи судија Славица Милошевић Газивода је навела да како 

се ради о Специзализованом управном већу Врховног касационог суда, да је избор 

судије Гордане Џакуле за упућивање у Врховни касациони суд најбољи избор који 

је могао да буде, будући да судија дуго ради у овој материји, те да је о њој све 

најбоље чула. Истакла је да лично не познаје судију Гордану Џакулу, али да има 

сазнања да је она некада била судија Врховног суда и да је она сјајан судија за то 

место. 

Након добијене речи судија Бранислава Горавица је навела да је  на седници 

Високог савета судства од 01.10.2018. године,  члан Савета Александар Пантић 

предложио да се на дневни ред те седнице стави расписивање конкурса за судију 

Врховног касационог суда, између осталог и још неких судова и то је стављено на 

дневни ред, а потом Савет није расписао оглас без икаквог оправданог разлога. 

Било је довољно времена да се конкурс распише. У ситуацијама од када је у 

Савету, када су неки мали судови који не могу уопште да раде јер им неко 

недостаје, тражили упућивање, управо је председник, председавајући дискутовао 

да је велики противник упућивања јер се у суштини на тај начин врши избор судија 

у виши суд на „мала врата“. Ова дискусија о томе да је нешто најбољи избор, 

говори да Савет данас врши избор тиме што тражимо мишљење  баш за конкретну 

судију да буде упућена, а да судија Џакула није чак ни конкурисала на претходном 

конкурсу за Врховни касациони суд, ни на претходном, ни на оном пре тога. 

Никада до сада није конкурисала за Врховни касациони суд, а постоје судије из 

Управног суда које су конкурисале за Врховни касациони суд, чиме су показале 

своју вољу да буду судије Врховног касационог суда, те се стога противи да се 

именом и презименом одређеног судије тражи да буде упућена.  

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео и да је Савет расписао 

оглас за избор судије за Врховни касациони суд 01.10.2018. године, тај оглас до 

07.11.2018. године не би био окончан те да је некоректно овако излагање. 
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- Високи савет судства '''''''''''''' гласова је донео закључак да се у смислу 

одредбе члана 20. став 5. Закона о судијама од Врховног касационог суда 

прибави мишљење Опште седнице судија Врховног касационог суда  и 

мишљење седнице свих судија Управног суда за упућивање на рад Гордане 

Џакуле, судије Управног суда у Врховни касациони суд као и сагласност 

судије Гордане Џакуле. 

 

ЗА: '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' 

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

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

 

ПРОТИВ: ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' 

 

2. Давање мишљења на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о судским 

таксама; 

 

    Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је Министарство правде 

доставило Високом савету судства Нацрт закона о изменама и допунама Закона о судским 

таксама, а који је достављен свим члановима Савета на упознавање, те поводом ове тачке 

дневног реда отворио дискусију.  

 

 Након добијене речи судија Александар Пантић је истакао да достављени Нацрт 

закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, води ка томе да се поспеши 

медијација, те сматра да Високи савет судства треба да позитивно мишљење поводом 

достављеног Нацрта. 

 

- Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' дао позитивно мишљење на Нацрт 

закона о изменама и допунама Закона о судским таксама. 

 

3. Разно: 

 

-  Разматрање Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2019. 

годину  са пројекцијама за 2020 и 2021. годину; 

 

- Након разматрања Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2019. 

годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, Високи савет судства 

'''''''''''''''''''''' ''' донео закључак да се упути захтев Министарству 

финансија  за изједначење основице, односно да се за државне службенике 

и намештенике у Административној канцеларији Високог савета судства 

утврди основица која неће бити мања од основице за државне службенике 

и намештенике у судовима и јавним тужилаштвима, као и да се размотри 

могућност увећања плата носиоцима правосудних функција у износу од 

10%, а не 7%, како је предложено у Упутству за припрему буџета 

Републике Србије за 2019. годину, са пројекцијама за 2020. и 2021. годину. 

 

 

     Седница завршена у 9,30 часова 

               Записник саставила: 
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                Мила Стаменковић 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          
 


