
 

 

                           
                 Република Србија 
          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

                Број: 06-00-23/2015-01 

          Датум: 28. април 2015. године 

                       Б е о г р а д 

 

 ЗАКЉУЧЦИ СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 28. априла 2015. године 

 

1. Високи савет судства је разматрајући захтев Милоша Младеновића из Рашке, 

донео одлуку да се одбије захтев Милоша Младеновића, који је био судија у 

Општинском суду у Новом Пазару да се врати на судијску функцију у Основни 

суд у Новом Пазару.  

 

2. Високи савет судства је разматрајући захтев Јеле Мијаиловић Богдановић из 

Шапца, донео одлуку да се одбије захтев Јеле Мијаиловић Богдановић, која је 

била судија у Општинском суду у Шапцу, да се врати на судијску функцију. 

 

3. Поступајући по изјављеној жалби судије и Дисциплинског тужиоца против 

решења Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-

00616/2014-05 од 04.02.2015. године, Високи савет судства је одбио жалбе 

судије и Дисциплинског тужиоца Високог савета судства као неосноване и 

потврдио решење Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-

00616/2014-05 од 04.02.2015. године. 

 

4. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције судији 

којем је утврђена потпуна неспособност за рад, због трајног губитка радне 

способности за обављање судијске функције, даном правноснажности ове 

одлуке. 

 

5. Високи савет судства је донео одлуку којом се одобрава студијска посета 

Зорици Булајић, судији Апелационог суда у Београду, на студијско путовање у  

Сплит,  у периоду од 13. до 14. маја 2015. године, ради учешћа на конференцији 

„Програм и методологија за решавање старих предмета и упоредна анализа 

система за пондерисање предмета“. 

6. Високи савет судства је донео одлуку којом се одобрава студијска посета  

Наталији Бобот, судији Вишег суда у Београду, на студијско путовање у 

Француску,  у периоду од 11. до 13. маја 2015. године, ради боравка у студијској 

посети у склопу програма континуиране подршке развоја система судског 

надзора над извршењем кривичних санкција, у организацији мисије ОЕБС у 

Србији. 

7. Високи савет судства је донео одлуку којом се одобрава студијска посета  

судијама Апелационог суда у Крагујевцу Симониди Милорадовић, Смиљани 

Ристић, Оливери Бојовић и Марини Илић, ради одласка у Другу студијску 

посету Европском суду за људска права и Савету Европе у Стразбур, 

Француска, у периоду од 17. до 20. маја 2015. године. 
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8. Високи савет судства је донео одлуке о формирању Комисија по огласу који је 

објављен у „Службеном гласнику“  број 30/15 од 27.03.2015. године: 

 

- За избор судија за Апелациони суд у Београду и Апелациони суд у Крагујевцу 

именује се Комисија у саставу: Мирјана Ивић, председник Комисије и чланови 

Комисије Мирољуб Томић и Бранка Банчевић. 

- За избор судија за Виши суд у Београду, Виши суд у Врању, Виши суд у Новом 

Саду, Виши суд у Сремској Митровици и Виши суд у Чачку именује се 

Комисија у саставу: Мирољуб Томић, председник Комисије и чланови Комисије 

Мирјана Ивић и Бранка Банчевић.  

- За избор судија за Основни суд у Алексинцу, Основни суд у Краљеву, Основни 

суд у Крушевцу, Основни суд у Лебану, Основни суд у Лесковцу, Основни суд у 

Новом Саду, Основни суд у Обреновцу, Основни суд у Панчеву, Основни суд у 

Пироту, Основни суд у Пријепољу и Основни суд у Чачку, именује се Комисија 

у саставу: Бранка Банчевић, председник Комисије и чланови Комисије 

Александар Стојиљковски и Соња Видановић. 

- За избор судија за Привредни суд у Београду и Привредни суд у Ужицу именује 

се Комисија у саставу: Александар Стоиљковски, председник Комисије и 

чланови Комисије и Мирољуб Томић и Соња Видановић. 

- За избор судија за Прекршајни суд у Врању, Прекршајни суд у Крагујевцу, 

Прекршајни суд у Зрењанину, Прекршајни суд у Нишу и Прекршајни суд у 

Шапцу именује се Комисија у саставу: Соња Видановић, председник Комисије и 

чланови Комисије Мирјана Ивић и Александар Стоиљковски. 

 

9. У поступку извршења пресуде Управног суда II-9 У 5989/14 од  26.02.2015. 

године Зорице Јовановић из Сурдулице, судије за прекршаје Општинског органа 

за прекршаје у Сурдулици, Високи савет судства је донео одлуку да је Зорици 

Јовановић из Сурдулице, судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје 

у Сурдулици, престала дужност судије за прекршаје са 31. децембром 2009. 

године. 

 

10. У поступку извршења пресуде Управног суда II-3 У 18996/13 од  12.03.2015. 

године Снежане Мирковић из Ниша, судије за прекршаје Општинског органа за 

прекршаје у Приштини, Високи савет судства је донео одлуку да је Снежани 

Мирковић из Ниша, судији за прекршаје Општинског органа за прекршаје у 

Приштини, престала дужност судије за прекршаје са 31. децембром 2009. 

године. 

 

11. У поступку извршења пресуде Управног суда II-4 У 2828/13 од  12.02.2015. 

године Светлане Денић из Ниша, судије за прекршаје Општинског органа за 

прекршаје у Мерошини, Високи савет судства је донео одлуку да је Светлани 

Денић из Ниша, судији за прекршаје Општинског органа за прекршаје у 

Мерошини престала дужност судије за прекршаје са 31. децембром 2009. 

године. 

12. Високи савет судства је донео одлуку да се Наташа Петричевић Милисављевић, 

судија Другог основног суда у Београду премести из Другог основног суда у 

Београду у Први основни суд у Београду. 

13. Високи савет судства је донео одлуку да се Ивана Тодоровћ Лековић судија 

Првог основног суда у Београду премести из Првог основног суда у Београду у 

Други основни суд у Београду. 



3 
 

14. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције Драгану 

Атанасијевић, судији Другог основног суда у Београду, због навршења радног 

века 1. маја 2015. Године и Радиши Јовић, судији Основног суда у Куршумлији, 

због навршења радног века 22. априла 2015. године. 

 

15. Високи савет судства је донео одлуку да се распише конкурс за избор судија у 

Привредном апелационом суду, ради попуне 2 упражњена судијска места. 

 

16. Високи савет судства је донео одлуку да се именује Комисија за 

избор судија у Привредном апелационом суду, у саставу:  

- Мирјана Ивић, председник Комисије и чланови Комисије Мирољуб Томић и 

Александар Стоиљковски. 

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                        Драгомир Милојевић                            
 


