
 

 

                            
                 Република Србија 

        ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

               Број: 06-00-31/2013-01  

                  Датум: 16. јул 2013. 

                         Б е о г р а д 

 

 

 ЗАКЉУЧЦИ СА  СЕДАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 16. јула 2013. године 

 

 

 

     1. Високи савет судства је на основу члана 13. алинеја 4. Закона о Високом савету 

судства („Службени гласник РС“, број 116/08 101/10 и 88/11), а у вези са чланом 79. 

став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС“, број 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 

8/12, 121/12 и 124/12) утврдио Предлог одлуке за избор председника Врховног 

касационог суда и предложио Народној скупштини Републике Србије да судију 

Врховног касационог суда Драгомира Милојевића бира за председника Врховног 

касационог суда. 

 

      2. У поступку предлагања кандидата за избор председника Управног суда, 

Привредног апелационог суда, Вишег прекршајног суда, Апелационог суда у Београду, 

Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу Високи савет судства је на 

основу члана 13. алинеја 4. Закона о Високом савету судства, („Службени гласник РС“, 

број 116/08 101/10 и 88/11), а у вези са чланом 70. Закона о судијама утврдио Предлоге 

одлука за избор председника председника судова и предложио Народној скупштини 

Републике Србије да се: 

 

 

1. Јелена Ивановић, судија Управног суда бира за председника Управног суда; 

2. Мирослав Николић, судија Привредног апелационог бира за председника 

Привредног апелационог суда; 

3. Зоран Пашалић, судија Вишег прекршајног суда бира за председника Вишег 

прекршајног суда; 

4. Душко Миленковић, судија Апелационог суда у Београду бира за председника 

Апелационог суда у Београду; 
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5. Дубравка Дамјановић, судија Апелационог суда у Крагујевцу бира за 

председника Апелационог суда у Крагујевцу; 

6. Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда бира за председника 

Апелационог суда у Нишу. 

       3.  Одлучујући о жалби Драгана Грујовића, судије Прекршајног суда у Чачку која је 

изјављена против Решења дисциплинске комисије број: 116-04-17/2013-05 од 03. јуна 

2013. године, Високи савет судства је донео одлуку којом се преиначава одлука 

дисциплинске комисије број: 116-04-17/2013-05 од 03. јуна 2013. године тако што се 

Драган Грујовић оглашава одговорним за дисциплински прекршај из члана 90. став 1. 

тачка 18. Закона о судијама, у вези тачке 4. став 2. алинеја 4.1. и 4.4. Етичког кодекса 

(„Службени гласник РС“, бр. 96/10) – кршење одредби Етичког кодекса у већој мери и 

изриче му се дисциплинска санкција умањење плате у износу од 40% за период од 1 

(једне) године. 

 

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

Милојчић, судији Управног суда због навршења радног века (65 година живота) данa  

06. септембра  2013. године.  

 

 

 

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                        Драгомир Милојевић 

 

 


