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 ЗАКЉУЧЦИ СА ТРИДЕСЕТДРУГЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 24. децембра 2013. године 

 

 

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

Високог савета судства, која је одржана  12.  децембра 2013. године. 

2. Високи савет судства је на основу члана 14. ст. 1. и 2. Закона о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава, а у вези са Одлуком о броју судија 

поротника у судовима (,,Службени гласник РС“, број 110/13) извршио премештај 

судија поротника у основним судовима. 

3. Високи савет судства је донео одлуку да се упути јавни позив судијама да 

поднесу пријаве за именовање за члана Дисциплинских органа, и то за:   

1. Дициплинског тужиоца, 

2. Заменика Дисциплинског тужиоца, 

3. Председника Дисциплинске комисије, 

4. Члана Дисциплинске комисије и 

5. Заменика члана Дисциплинске комисије. 

 

                 Рок за подношење пријава Високом савету судства је до 15. јануара 2014. 

године. 

 

4. Високи савет судства је донео одлуку да се образује Комисија за избор  

председника Апелационог суду у Новом Саду и избор председника виших судова, у 

поступку који ће се спровести на основу огласа који су објављени у ,,Службенoм 

гласнику РС”, број 113 и Дневном листу Политика од 20. децембра 2013. године, у 

следећем саставу: 

 

1) Мирјана Ивић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије; 

           2) Мирољуб Томић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије; 

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

Комисије. 

 

5. Високи савет судства је једногласно донео 13 одлука о престанку судијске 

функције због навршења радног века и то: 

 



1) Маргити Стефановић, судији Апелационог суда у Београду, престаје судијска 

функција 27. јануара 2014. године, због навршења радног века (40 година стажа 

осигурања); 

 

2) Мирославу Радовановићу, судији Основног суда у Крушевцу, престаје 

судијска функција 3. јануара 2014. године, због навршења радног века (65 година 

живота); 

 

3) Славици Грујић, судији Основног суда у Крушевцу, престаје судијска 

функција 13. јануара 2014. године, због навршења радног века (40 година стажа 

осигурања); 

 

4) Невени Лукић, судији Основног суда у Косовској Митровици, престаје 

судијска функција 13. јануара 2014. године, због навршења радног века (65 година 

живота); 

 

5) Вери Перовић, судији Основног суда у Нишу, престаје судијска функција 7. 

јануара 2014. године, због навршења радног века (40 година стажа осигурања); 

 

6) Мирослави Сингуриловић, судији Основног суда у Нишу, престаје судијска 

функција 11. јануара 2014. године, због навршења радног века (65 година живота); 

 

7) Славици Милојковић, судији Основног суда у Нишу, престаје судијска 

функција 22. јануара 2014. године, због навршења радног века (65 година живота); 

 

8) Бранки Поповић, судији Основног суда у Новом Саду, престаје судијска 

функција 21. јануара 2014. године, због навршења радног века (40 година стажа 

осигурања); 

 

9) Бориславу Ракинићу, судији Основног суда у Сремској Митровици, престаје 

судијска функција 6. јануара 2014. године, због навршења радног века (65 година 

живота); 

 

10) Веселину Савићу, судији Привредног суда у Лесковцу, престаје судијска 

функција 25. јануара 2014. године, због навршења радног века (40 година стажа 

осиурања),  

 

11) Томиславу Живковићу, судији Привредног суда у Пожаревцу, престаје 

судијска функција 10. јануара 2014. године, због навршења радног века (40 година 

стажа осиурања),  

 

12) Јови Ковачевићу, судији Прекршајног суда у Београду, престаје судијска 

функција 16. јануара 2014. године, због навршења радног века (65 година живота); 

 

13) Николи Петричевићу, судији Прекршајног суда у Београду, престаје судијска 

функција 1. јануара 2014. године, због навршења радног века (40 година стажа 

осигурања). 

 

           Високи савет судства је донео одлуку којом Вери Пешић, судији Врховног 

касационог суда, престаје судијска функција 30. децембра 2013. године, на лични 

захтев. 

 



6. Високи савет судства је на 14. ст. 4, 5. и 6. Закона о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), донео одлуке о 

постављењу вршилаца функције у основним судовима тако што се: 

 

1) Тања Шобат, судија Апелационог суда у Београду, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Првог основног суда у 

Београду, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

2) Љиљана Караћ, судија Основног суда у Ваљеву, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у Ваљеву, 

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

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

председника тог суда. 

3) Станка Симоновић, судија Вишег суда у Панчеву, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у Панчеву, 

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

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

председника тог суда. 

4) Јелена Станковић Благојевић, судија Основног суда у Смедереву, који је 

основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Смедереву, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

5) Мирјана Јовановић, судија Основног суда у Јагодини, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у 

Јагодини, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

6) Ирена Спасић, судија Основног суда у Параћину, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у Параћину, 

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

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

председника тог суда. 

7) Зоран Илић, судија Основног суда у Крагујевцу, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у 

Крагујевцу, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

8) Злата Ђорђевић, судија Основног суда у Краљеву, који је основан Законом о 



седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у Краљеву, 

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

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

председника тог суда. 

9) Радослав Марковић, судија Вишег суда у Крушевцу, који је основан Законом 

о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у Крушевцу, 

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

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

председника тог суда. 

10) Ибрахим Маџовић, судија Основног суда у Новом Пазару, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у 

Новом Пазару, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

11) Србољуб Милосављевић, судија Основног суда у Врању, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у 

Врању, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

 

12) Љиљана Милојковић, судија Основног суда у Неготину, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у 

Неготину, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

 

13) Миодраг Јанковић, судија Основног суда у Лесковцу, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у 

Лесковцу, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

 

14) Горан Спасић, судија Вишег суда у Нишу, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у Нишу, 

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

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

председника тог суда. 

15) Данијела Костић, судија Основног суда у Пироту, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда 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, до избора 



председника тог суда. 

16) Славољуб Милетић, судија Основног суда у Прокупљу, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у 

Прокупљу, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

17) Јасмина Станков-Бабић, судија Основног суда у Зрењанину, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у 

Зрењанину, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

18) Анђелка Станојевић, судија Основног суда у Новом Саду, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у 

Новом Саду, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

19) Мелита Паса Папић, судија Основног суда у Сомбору, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у 

Сомбору, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

20) Зорица Радекић-Корица, судија Основног суда у Сремској Митровици, који је 

основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног 

суда у Сремској Митровици, који је основан Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од 01. 

јануара 2014. године, до избора председника тог суда. 

21) Розалија Тумбас, судија Основног суда у Суботици, који је основан Законом 

о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у Суботици, 

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

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

председника тог суда. 

22) Добрица Живковић, судија Основног суда у Пожаревцу, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у 

Пожаревцу, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

23) Наташа Лазовић, судија Основног суда у Чачку, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у Чачку, 



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

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

председника тог суда. 

24) Љубинко Петровић, судија Основног суда у Пожеги, који је основан Законом 

о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у Пожеги, 

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

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

председника тог суда. 

25) Милета Безаревић, судија Основног суда у Пријепољу, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Основног суда у 

Пријепољу, који је основан Законом о седиштима и пдручјима судова и јавних 

тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), почев од1. јануара 2014. године, 

до избора председника тог суда. 

Високи савет судства је донео одлуке о постављењу вршилаца функције у девет 

виших судовима, у којима је промењено подручје на коме врше надлежност у односу 

на Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08): 

  

1) Никола Медаковић, судија Вишег суда у Панчеву, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег суда у Панчеву, који 

је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

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

председника тог суда. 

2) Слађана Бојковић, судија Вишег суда у Смедереву, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег суда у Смедереву, 

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

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

председника тог суда. 

3) Иван Богдановић, судија Вишег суда у Зајечару, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег суда у Зајечару, који 

је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

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

председника тог суда. 

 

4) Зоран Крстић, судија Апелационог суда у Нишу, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег суда у Нишу, који је 

основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 101/13), почев од 01. јануара 2014. године, до избора председника тог 

суда. 

 

5) Биљана Мартиновић, судија Вишег суда у Зрењанину, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 



РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег суда у 

Зрењанину, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

6) Дарко Тадић, судија Апелационог суда у Новом Саду, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег суда у 

Новом Саду, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

7) Бранислав Петковић, судија Вишег суда у Сомбору, који је основан Законом 

о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег суда у Сомбору, 

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

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

председника тог суда. 

8) Милош Павловић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, који је основан 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег суда у 

Чачку, који је основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 

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

до избора председника тог суда. 

9) Верица Пантелић, судија Вишег суда у Ужицу, који је основан Законом о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08), ПОСТАВЉА се за вршиоца функције председника Вишег суд у Ужицу, који је 

основан Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени 

гласник РС”, број 101/13), почев од 01. јануара 2014. године, до избора председника тог 

суда. 

7.    Високи савет судства је донео девет одлука о премештају судија у основне 

судове основане Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

(„Службени гласник РС”, број 101/13),  којима је овим Законом промењено подручје на 

којем врше надлежност у односу на Закон о седиштима и подручјима судова и јавних 

тужилаштава („Службени гласник РС”, број 116/08). 

                 Списак судија основних судова који су одлукама Високог савета судства од 

14, 17. и 24. децембра 2013. године, у складу са одредбом члана 14. ст. 1. и 2. Закона о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (,,Службени гласник РС“, број 

101/13) премештени у основне судове почев од 01. јануара 2014. године, објавиће се на 

интернет страници Високог савета судства 25. децембра 2013. године.  

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                            Драгомир Милојевић 
 


