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 ЗАКЉУЧЦИ СА ДВАДЕСEТДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 05. децембра 2013. године 

 

 

 

 Високи савет судства је усвојио Записник са Двадесетседме редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана  28. и 29. новембра 2013. године и Записник са 

Двадесетосме редовне седнице Високог савета судства која је одржана 03. децембра 

2013. године. 

 

 Високи савет судства је усвојио захтев Драгомира Милојевића, председника 

Високог савета судства за изузеће из поступка одлучивања о предлогу Дисциплинске 

комисије број: 116-04-356/2013-05 од 22. октобра 2013. године за разрешење Марије 

Нешић, судије Основног суда у Новом Саду. 
 

            Високи савет судства је донео одлуку којом престаје судијска функција Марији 

Нешић, судији Основног суда у Новом Саду разрешењем са судијске функције због 

учињеног тешког дисциплинског прекршаја из члана 90. став 2. у вези става 1. алинеја 

12. и 18. Закона о судијама у вези тачке 4.1 Етичког кодекса – кршење одредби Етичког 

кодекса у већој мери у виду недоличних поступака којима се нарушава поверење 

јавности у суд, даном правноснажности ове одлуке. 
 

 На основу огласа за избор судија у вишим судовима и Прекршајном суду у 

Неготину који је објављен 25.10.2013. године у „Сл.гласнику РС“, број 93/12 и у 

дневном листу Политика, Високи савет судства је на седници одржаној 05.12.2013. 

године донео одлуке о избору 37 судија у више судове и одлуку о предлогу два 

кандидата за избор судија који се први пут бирају на судијску функцију у Прекршајни 

суд у Неготину. 

  

            Списак судија који су изабран у више судове: 

  

1. Јелена Богдановић Ружић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за 

судију Вишег суда у Београду;   

2. Владимир Врховшек, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду;  



3. Маја Илић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег 

суда у Београду;  

4. Виолета Јовановић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду; 

5. Небојша Ковачевић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду; 

6. Милош Лабудовић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду; 

7. Маја Маринковић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду; 

8. Ана Милошевић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду; 

9. Наташа Милутиновић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду; 

10. Весна Миљуш, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег 

суда у Београду;  

11. Константин Митић Врањкић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за 

судију Вишег суда у Београду; 

12. Снежана Савић Сабљић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за 

судију Вишег суда у Београду; 

13. Јелена Стевановић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију 

Вишег суда у Београду; 

14. Маја Чогурић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег 

суда у Београду; 

15. Зоран Шешић, судија Првог основног суда у Београду, бира се за судију Вишег 

суда у Београду; 

16. Бранислав Сурла, судија Основног суда у Зрењанину, бира се за судију Вишег 

суда у Зрењанину; 

17. Мирослав Лепојевић, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се за судију 

Вишег суда у Крагујевцу; 

18. Тања Павловић Недељковић, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се за 

судију Вишег суда у Крагујевцу; 

19. Саша Златановић, судија Основног суда у Лесковцу, бира се за судију Вишег 

суда у Лесковцу; 

20. Зоран Милошевић, судија Основног суда у Лесковцу, бира се за судију Вишег 

суда у Лесковцу; 

21. Дејан Стаменковић, судија Основног суда у Лесковцу, бира се за судију Вишег 

суда у Лесковцу; 

22. Невена Благојевић, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег 

суда у Нишу; 

23. Милица Грујић, судија Основног суда у Нишу бира се за судију Вишег суда у 

Нишу; 

24. Добрила Здравковић, судија Основног суда у Нишу бира се за судију Вишег 

суда у Нишу; 

25. Јелена Павловић, судија Основног суда у Нишу бира се за судију Вишег суда у 

Нишу; 

26. Олгица Паповић, судија Основног суда у Нишу бира се за судију Вишег суда у 

Нишу; 

27. Горан Спасић, судија Основног суда у Нишу бира се за судију Вишег суда у 

Нишу; 



28. Јасмина Аларгић, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег 

суда у Новом Саду; 

29. Јокица Јањушевић, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег 

суда у Новом Саду; 

30. Раде Калајџија, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег 

суда у Новом Саду; 

31. Вукица Кужић, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег 

суда у Новом Саду; 

32. Мирољуб Новићевић, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију 

Вишег суда у Новом Саду; 

33. Боривој Пап, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег суда 

у Новом Саду; 

34. Тамара Радовић, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег 

суда у Новом Саду; 

35. Татјана Шуњка, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег 

суда у Новом Саду; 

36. Татјана Кандић, судија Основног суда у Чачку бира се за судију Вишег суда у 

Чачку; 

37. Саша Митровић,  судија Основног суда у Чачку бира се за судију Вишег суда у 

Чачку. 

 

             Високи савет судства је донео Одлуку о предлогу кандидата који се први пут 

бирају на судијску функцију у Прекршајном суд у Неготини, па се Ана Јаћимовић, из 

Неготина и Љубица Маринковић, из Неготина предлажу Народној скупштини за избор 

судије Прекршајног суда у Неготину. 

 

 Високи савет судства је донео одлуку којом се Иванка Спаховић бира за судију 

Привредног суда у Београду. 

 

             Високи савет судства је донео одлуку којом се поништава Одлука првог састава 

Високог савета судства о престанку судијске дужности број: 06-00-37/2009-01 од 25. 

децембра 2009. године у ставу првом диспозитива, којом Иванки Спаховић престаје 

судијска дужност са 31. децембром 2009. године. 

 

 Високи савет судства је усвојио Одлуку о броју судија поротника у судовима, 

која се примењује од 01. јануара 2014. године. 

 

 Високи савет судства је донео две одлуке о престанку судијске функције и то: 

 

 -Нади Јанковић, судији Вишег суда у Новом Саду, престаје судијска функција на 

лични захтев, дана 30.12.2013. године. 

           -Мили Шћеповић, судији Основног суда у Краљеву, престаје судијска функције 

на лични захтев, дана 04.12.2013. године. 

 

 Високи савет судства је именовао Рајку Милијаш, саветника у Врховном 

касационом суду за председника Жалбене комисије Високог савета судства. 
 

 Високи савет судства је именовао Данила Николића, државног секретара 

Министарства правде и државне управе, за члана 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.  

 

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                        Драгомир Милојевић 

 

 

 


