
 

                           
                 Република Србија 
          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

              Број: 06-00-20/2014-01 

        Датум: 11. март 2014. године 

                       Б е о г р а д 

 

ЗАКЉУЧЦИ СА СЕДМЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 11. марта 2014. године 

 

 

1. Високи савет судства усвојио је Записник са Шесте редовне седнице Високог 

савета судства, која је одржана  04. марта 2014. године. 

 

2. Високи савет судства је донео одлуку да се огласи избор судија у Апелационом 

суд у Београду за попуну 5 судијских места, Апелационом суд у Новом Саду за попуну 

5 судијских места, Апелационом суд у Крагујевцу за попуну 5 судијских места, Вишем 

суду у Новом Пазару за попуну 4 судијска места и Вишем суду у Новом Саду за 

попуну 3 судијска места. 

 

           Високи савет судства је образовао Комисију за избор судија у апелационим  и 

вишим судовима, 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. 

 

3. Високи савет судства је усвојио закључак којим се утврђује да ће Високи савет 

судства преиспитати потребан број судија у основним судовима, као и неопходност 

оглашавања избора за попуном упражњених судијских места у основним судовима 

након добијања извештаја апелационих судова о раду основних судова. 

 

4. Високи савет судства је донео одлуку да се Зоран Дрецун, судија Вишег суда у 

Новом Саду, упути на рад у Посебно одељење Вишег суда у Београду, почев од 15. 

марта 2014. године, не период од годину дана.   

 

5.  Високи савет судства је одбио приговор Радомира Јовановића и потврдио 

одлуку Високог савета судства o престанку судијске функције број: 119-00-103/2012-01 

од 13. новембра 2012. године. 

 



6.  Високи савет судства је одбио приговор Николе Петричевића, судије 

Прекршајног суда у Београду и потврдио одлуку Високог савета судства o престанку 

судијске функције број: 119-00-445/2013-01 од 24. децембра 2013. године. 

 

7. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције Живораду 

Стевановићу, судији Основног суда у Косовској Митровици дана 27. марта 2014. 

године, због навршења радног века. 

 

8.  У поступку извршења пресуде Управног суда I-20 У14634/11 од 

07.02.2014.године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Макрагић Радмили 

престала дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Крушевцу 

31. децембра 2009. године. 

 

9. У поступку извршења пресуде Управног суда II-4 У17451/12 од 12.12.2013. 

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Лазов Сузани престала дужност 

судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Подујеву 31. децембра 2009. 

године. 

 

10. У поступку извршења пресуде Управног суда II-4 У2053/12 од 14.11.2013. 

године и 20.01.2014.године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Тодоровић 

Драгиши престала дужност судије за прекршаје Већа за прекршаје у Нишу 31. 

децембра 2009. године. 

 

11. У поступку извршења пресуде Управног суда III-3 У1109/12 од 13.09.2013. 

године и 13.12.2013.године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Ристић 

Татјани престала дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у  

Бачкој Паланци 31. децембра 2009. године. 

 

 

 

                                      

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                      Драгомир Милојевић 
 

                            


