
 

                           
                 Република Србија 
          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

              Број: 06-00-69/2014-01 

     Датум: 12. септембар 2014. године 

                       Б е о г р а д 

 

  

 

одржане 12. септембра 2014. године 

 

1. Високи савет судства је усвојио записник са Осамнаесте редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 29. јула 2014. године, Деветнаесте редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 31. јула 2014. године и Двадесете 

редовне седнице Високог савета судства која је одржана 05. септембра 2014. године. 

 

2. Поступајући по допису председника Основног суда у Врању, Високи савет 

судства је донео одлуку да се судија Основног суда у Врању, на предлог председника 

Основног суда у Врању, упути на обавезан здравствени преглед ради утврђења радне 

способности за обављање судијске функције. 

 

3. Поступајући по захтеву Елизабете Ранковић, судије Основног суда у Пожаревцу, 

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. 

 

4. Поступајући по захтеву Златана Димитрића, судије Привредног апелационог 

суда, Високи савет судства је донео одлуку да је посао  Председника Дисциплинске 

комисије Београдске берзе неспојив са судијском функцијом. 

 

5. Високи савет судства је одбио приговор Александра Гудурића, судије Основног 

сада у Новом Саду, изјављен против Одлуке Високог савета судства о престанку 

судијске функције број: 119-00-174/2014-01 од 22. јула 2014. године. 

 

6. Високи савет судства је одбио приговор Милисава Цветковића, судије Основног 

сада у Горњем Милановцу, изјављен против Одлуке Високог савета судства о 

престанку судијске функције број: 119-00-179/2014-01 од 22. јула 2014. године. 

 

7. Високи савет судства је донео одлуке о престанку судијске фукнције: 

 

- Слободанки Јеремић, судији Основног суда у Ужицу, престаје судијска функција 

на лични захтев дана 30. септембра 2014. године. 

- Душанки Антић, судији Основног суда у Врању, престаје судијска функција на 

лични захтев дана 19. септембра 2014. године. 



- Боси Пурић, судији Трећег основног суда у Београду, престаје судијска функција 

на лични захтев дана 15. септембра 2014. године. 

- Љубомиру Поповићу, судији Основног суда у Новом Саду, престаје судијска 

функција на лични захтев, дана 12. септембра 2014. године. 

- Дејану Драговићу, судији Вишег суда у Смедереву, престаје судијска       

функција због навршења радног века (65 година живота), дана 19. септембра 2014. 

године. 

 

8. Високи савет судства је донео решење о премештају Ивана Николића, судије 

Основног суда у Пироту, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 116/08), у Основни суд у Пироту, 

који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

(„Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 01. јануара 2014. године. 

 

9.  Високи савет судства је одбио захтев председника Основног суда у Трстенику 

за одобрење додатка на плате судијама Основног суда у Трстенику. 

 

10. Високи савет судства је донео одлуку о расписивању огласа за попуну 4 

упражњена судијска места у Основном суду у Мајданпеку, за попуну 2 упражњена 

судијска места у Прекршајном суду у Неготину, за попуну 1 упражњеног судијског 

места у Вишем суду у Смедереву и за попуну 2 упражњена судијска места у Врховном 

касационом суду. 

 

11. Високи савета судства је донео одлуку о избору Бранислава Лукића за судију 

Основног суда у Димитровграду, почев од 12. септембра 2014. године. 

 

12. Високи савет судства је усвојио мишљење да судија који обавља 

јавнобележничке послове до именовања јавних бележника не мора да има положен 

јавнобележнички испит, обзиром да је обављање послова из надлежности јавног 

бележништва спојиво са обављањем судијске функције. 

 

     

       

                                  

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
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