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 ЗАКЉУЧЦИ СА  ДВАДЕСТПЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 14. новембра 2013. године 

 
 

 Високи савет судства је усвојио Записник са Двадесетчетврте редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 07. новембра 2013. године. 

 

 Високи савет судства је образовао Радну групу за израду Нацрта правилника о 

критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника судова, 

у следећем саставу: 

 

 Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, председник Радне 

групе; 

 Бранка Банчевић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Радне групе; 

 Соња Видановић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Радне групе; 

 Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суд,  члан Радне групе; 

 Соња Павловић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, члан Радне групе; 

 Марија Вуковић Станковић, судија Вишег прекршајног суда, члан Радне групе; 

 Јасмина Станковић, судија Привредног апелационог суда, члан Радне групе; 

 Наталија Бобот, судија Вишег суда у Београду, члан Радне групе; 

 Константин Митић Врањкић, судија Првог основног суда у Београду, члан Радне 

групе. 

 

 Поступајући по захтеву председника Врховног касационог суда I Су-1 307/13 од 

14. новембра 2013. године,  Високи савет судства је донео одлуку којом се Снежани 

Андрејевић, судији Врховног касационог суда продужава радни век за још две године, 

почев од 13. децембра 2013. године (број одлуке : 119-00-307/2013-01). 

 

 Поступајући по захтеву Сел Чонка Илоне, судије Основног суда у Суботици која 

се сходно члану 31. Закона о судијама обратила Високом савету судства, Високи савет 

судства је утврдио да посао предавача уставног права у гимназији ван радног времена 

није неспојив са судијском функцијом. 
 



 Високи савет судства је именовао Омера Хаџиомеровића, судију Апелационог 

суда у Београду, за члана Радне групе за утврђивање критеријума за премештај судија у 

други суд у случају укидања или промене претежног дела надлежности суда за који је 

изабран. 
 

 Високи савет судства је једногласно донео одлуку којом Драгици Јовановић, 

судији Основног суда у Јагодини престаје судијска функција на лични захтев дана 13. 

новембра 2013. године. 
 

 Високи савет судства је одобрио Бојани Пауновић, судији Апелационог суда у 

Београду студијско путовање на годишњу конференцију Савета Европе у области 

борбе против високотехнолошког криминала која ће се одржати у Стразбуру у периоду 

од 03. до 06.12.2013.године, у организацији Савета Европе. 

 

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                      Драгомир Милојевић 

 


