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 ЗАКЉУЧЦИ СА  ДВАДЕСEТСЕДМЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 28. и 29. новембра 2013. године 

 

 

1. Високи савет судства је усвојио Записник са Двадесетшесте редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 26. новембра 2013. године. 

 

2. Високи савет судства је усвојио Одлуку о броју судија у судовима, која се 

примењује од 01. јануара 2014. године. 
 

3. Високи савет судства је усвојио Правилник о критеријумима за премештај 

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

који је изабран („Службени гласник РС”, број 105/13). Саставни део Правилника је 

образац, на коме судија доставља сагласност за премештај, у складу са чланом 2. 

Правилника. 

 

            Високи савет судства ће свим основним судовима доставити обрасце, како би се 

судије изјасниле да ли су сагласне да се преместе у други суд. Попуњене и потписане 

обрасце судови ће проследити Високом савету судства до 05. децембра 2013. године. 

 

4. Високи савет судства је донео одлуку о Образовању Комисије која ће донети 

решења о распоређивању запослених из судова основаних Законом о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 116/08) у 

судове основане Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

(„Службени гласник РС”, број 101/13), у складу са привременим актом о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места, који ће донети министар надлежан за 

правосуђе до 01. децембра 2013. године у следећем саставу: 

 

1. Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета судства, председник 

Комисије; 

2. Љиљана Благојевић, помоћник министра правде и државне управе, члан 

Комисије; 

3. Душко Миленковић, председник Апелационог судау Београду, члан Комисије; 

4. Дубравка Дамјановић, председник Апелационог судау Крагујевцу члан 

Комисије; 
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5. Драган Јоцић, председник Апелационог суда у Нишу, члан Комисије; 

6. Новица Пековић, в.ф. председника Апелационог суда у Новом Саду, члан 

Комисије. 

 

 Високи савет судства је именовао Миру Ђорђевић, саветника у Врховном 

касационом суду за члана Жалбене комисије судова, до истека мандата Комисије. 
 

 На предлог вршиоца функције председника Основног суда у Вршцу, Високи 

савет судства је донео одлуку о упућивању судије на обавезан здравствени преглед ради 

утврђења радне способности за обављање судијске функције. 
 

 На предлог вршиоца функције председника Основног суда у Пироту,  Високи 

савет судства је донео одлуку о упућивању судије на обавезан здравствени преглед 

ради утврђења радне способности за обављање судијске функције. 

 

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                    Драгомир Милојевић 

 


