
Високи савет судства је поступајући по поднетим захтевима, на основу члана 30. 

Закона о судијама донео  следеће одлуке о спојивости и неспојивости послова са 

судијском фунцкијом: 

 Са судијском функцијом спојиви су следећи послови: 

- посао предавача уставног права у Сенћанској Гимназији ван радног 

времена; 

- обављање послова заменика председника Комисије за комасацију КО Доње 

Видово општина Параћин; 

- посао председника Комисије за вођење поступка и доношење решења по 

захтеву за враћање земљишта; 

- посао предавача из области кривичног права на Високој школи струковних 

студија у Нишу и на Правном факултету за привреду и правосуђе у саставу 

Правосудне академије у Новом Саду ван радног времена; 

-  члана Скупштине Удружења правника у привреди Србије; 

- посао члана Извршног одбора Удружења правника у привреди Србије; 

- посао члана Управног одбора Удружења правника у привреди Србије; 

- посао члана Управног одбора Националног удружења медијатора Србије; 

- посао члана Управног одбора и Дисциплинске комисије ФК „Црвена 

Звезда“ без накнаде; 

- чланство у Стручном савету Јавнобележничке коморе Србије; 

- посао сарадника за наставу на предмету Пословно право на Машинском 

факултету; 

- чланство у Комисији за полагање стручног испита за добијање лиценце за 

обављање посла стечајног управника; 

- чланство у Комисији за писани тест и представљање програма за 

организацију и унапређење рада јавног тужилаштва у поступку предлагања 

кандидата за јавне тужиоце. 

Са судијском функцијом неспојиви су следећи послови: 

- чланство у Комисији за рехабилитационо обештећење; 

- чланство у Комисији за утврђивање штете, врсте и висине накнаде лицима 

неосновано лишених слободе; 

- чланство у Комисији која спроводи дисциплинске поступке против 

извршитеља; 

- посао судије поротника са послом судијског вештака; 

- заступање ФК „Црвена Звезда“ пред арбитражним судом ФСС; 

- заступање у својству пуномоћника запосленог лица у суду у 

дисциплинском поступку од стране судије који такође ради у том суду; 

- посао судије суда Части при Привредној комори Србије као председника 

првостепених већа и председника, заменика председника и чланова 

другостепених већа; 

- посао арбитра сталног арбитражног суда Фудбалског савеза Србије. 


