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ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
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Б е о г р а д 

 

 

 

                       ЗАКЉУЧЦИ СА ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 15. новембра 2016. године 

 

 

  

1.  Високи савет судства је усвојио Записник са Двадесетдруге редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 25. октобра 2016. године, Записник са 

Седме телефонске седнице Високог савета судства која је одржана 26. октобра 2016. 

године, и Записник са Осме телефонске седнице Високог савета судства која је одржана 

2. новембра 2016. године. 

2. Високи савет судства је усвојио Правилник о критеријумима и мерилима 

за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први 

пут бира на судијску функцију. 

3. Високи савет судства је усвојио Правилник о критеријумима и мерилима 

за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној 

судијској функцији у други или виши суд и критеријумима за предлагање кандидата за 

председника суда. 

4. Високи савет судства је поништио оглас за избор судија, који је објављен 

у ,,Службеном гласнику РС“ бр.74 од 2. септембра 2016. године, за следеће судове: 

Виши суд у Београду, Први основни суд у Београду, Други основни суд у Београду, 

Трећи основни суд у Београду, Основни суд у Деспотовцу, Основни суд у Књажевцу, 

Основни суд у Новом Саду, Прекршајни суд у Београду, Прекршајни суд у Врању, 

Прекршајни суд у Вршцу, Прекршајни суд у Горњем Милановцу, Прекршајни суд у 

Јагодини, Прекршајни суд у Крагујевцу, Прекршајни суд у Краљеву, Прекршајни суд у 

Крушевцу, Прекршајни суд у Лазаревцу, Прекршајни суд у Лесковцу, Прекршајни суд 

у Нишу, Прекршајни суд у Новом Саду, Прекршајни суд у Руми и Прекршајни суд у 

Ужицу. 

5. Високи савет судства је поништио оглас за избор судија, који је објављен 

у ,,Службеном гласнику РС“ бр. 75 од 7. септембра 2016. године, за следеће судове: 

Прекршајни апелациони суд, Апелациони суд у Београду, Апелациони суд у 

Крагујевцу, Апелациони суд у Нишу, Апелациони суд у Новом Саду, Виши суд у 

Зрењанину, Виши суд у Нишу, Основни суд у Панчеву, Привредни суд у Београду и 

Привредни суд у Крагујевцу. 

6. У поступку одлучивања по приговору судије Основног суда у Сремској 

Митровици,  Високи савет судства је одбио приговор судије Основног суда у Сремској 

Митровици од 24.10.2016. године и потврдио одлуку Високог савета судства о 



престанку судијске функције разрешењем, број: 116-04-00435/2016-01 од 13.09.2016. 

године због извршеног тешког дисциплинског прекршаја из члана 90. став 2. Закона о 

судијама, у вези дисциплинског прекршаја неоправдано кашњење у изради одлука из 

члана 90. став 1. алинеја 3. Закона о судијама, даном правноснажности одлуке.  

7. У поступку разматрања притужбе Зорана Марковића, судије Основног 

суда у Лебану, Високи савет судства је једногласно одбацио као недопуштену 

притужбу Зорана Марковића, судије Основног суда у Лебану, број: 071-00-01123/2016-

01 од 25.07.2016. године, поднету у смислу члана 29. Закона о судијама. 

8. У поступку разматрања притужбе Татјане Петровић, судије Другог 

основног суда у Београду, Високи савет судства је одбио притужбу Татјане Петровић, 

судије Другог основног суда у Београду, број: 071-00-00710/2016-01 од 27.04.2016. 

године. 

9. У поступку предлагања кандидата за изборног члана Високог савета 

судства из реда апелационих судова, Високи савет судства је донео одлуку о предлогу 

Александра Пантића, судије Апелационог суда у Нишу Народној скупштини РС за 

изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова. 

10. Високи савет судства је донео одлуку да се судија Весна Даниловић, 

бира на сталну судијску функцију у Управни суд, почев од 26. новембра 2016. године; 

судија Гордана Богдановић, бира на сталну судијску функцију у Управни суд, почев 

од 26. новембра 2016. године; да се судија Биљана Шундерић, бира на сталну 

судијску функцију у Управни суд, почев од 26. новембра 2016. године; да се судија 

Радојка Маринковић, бира на сталну судијску функцију у Управни суд, почев од 26. 

новембра 2016. године; да се судија Маријана Тарфа Мирков, бира на сталну 

судијску функцију у Управни суд, почев од 26. новембра 2016. године и да се судија 

Ненад Стојановић, бира на сталну судијску функцију у Управни суд, почев од 26. 

новембра 2016. године. 

11. Високи савет судства је донео одлуку да се судија Матија Радојичић, 

изборни члан Савета из реда судија и Мирјана Павловић, начелник Одељења за 

примену прописа и европске интеграције одреде за представнике Високог савета 

судства у радну групу Министарства правде за израду нацрта закона којим се уређује 

радноправни положај запослених у правосудним органима. 

12. Високи савет судства је донео одлуке о престанку судијске функције због 

навршења радног века: 

1. Драгославу Павловићу, судији Основног суда у Великој Плани, навршава радни 

век 3.12.2016. године,  

2. Десанки Петровић, судији Привредног суда у Ваљеву, навршава радни век 

3.12.2016. године, 

3. Љиљани Бркић, судији Другог основног суда у Београду, навршава радни век 

7.12.2016. године,  

4. Главчић Крстевски Мирјани, судији Трећег основног суда у Београду, навршава 

радни век 27.12.2016. године,  

5. Предрагу Р. Николић, судији Основног суда у Сурдулици навршава радни век 

27.12.2016. године и 

6. Живадинки Николић, судији Основног суда у Петровцу на Млави, навршава 

радни век 1.01.2017. године. 

13. Високи савет судства је донео одлуке о престанку судијске функције на 

лични захтев: 

 

1. Светлани Андрејић, судији Основног суда у Крушевцу, поднела захтев за 

престанак судијске функције са даном 26.12.2016. године,  



 

2. Светлани Здравковић, судији Прекршајног суда у Нишу, поднела захтев за 

престанак судијске функције са даном 31.12.2016. године. 

3. Ковановић Јелени, судији Основног суд у Ваљеву, даном доношења одлуке. 

14.  Високи савет судства је донео одлуку о престанку функције судије 

поротника на лични захтев Верици Ћуковић, судији поротнику Основног суда у 

Крагујевцу. 

15. Високи савет судства је донео одлуку о престанку функције судије 

поротника Лазаревић Ружици, судији поротнику Основог суда у Смедереву, на лични 

захтев, даном доношења одлуке 

16. Високи савет судства је донео одлуку да се одобрава студијска посета 

Бојани Пауновић, судији Апелационог суда у Београду, ради присуствовања 

регионалној радионици на тему „Борба против употребе итернета у терористичке сврхе 

за судије, тужиоце и истражитеље из југоисточне Европе“, која ће се одржати у Скопљу 

у периоду од 16. до 17.11.2016. године. 

17. Високи савет судства је донео одлуку да се одобрава студијска посета 

Жељку Шкорићу, Гордани Џакула и Душанки Марјановић, судијама Управног суда на 

Регионалну конференцију, која се одржава у Подгорици, Црној Гори, у периоду од 22-

23.11.2016. године, на тему: „Судска контрола управе на Западном Балкану“, у 

организацији Регионалне школе за јавну управу. 

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

Драгомиру Милојевићу, председнику Врховног касационог суда, Снежани Андрејевић, 

судији Врховног касационог суда, Душку Миленковићу, председнику Апелационог 

суда у Београду, Дубравки Дамјановић, председнику Апелационог суда у Крагујевцу и 

Новици Пековићу, председнику Апелационог суда у Новом Саду, у Стразбур, у 

периоду од 5. до 7. децембра 2016. године, ради присуствовања билатералним 

састанцима, који ће се одржати 6. децембра 2016. године. 

19. Високи савет судства је усвојио закључак да се подржи организовање 

судских дана за територије општине Баточина, Рача и Лапово. 

20. Високи савет судства је одбио као неосновану иницијативу поднету од 

стране Бошњачког националног вијећа, преко председника др. Сулејмана Угљанина 

дана 31.10.2016. године, за разрешење Ђорђа Гојгића, председника Основног суда у 

Новом Пазару и иницијативу за разрешење Ђорђа Гојгића, судије Основног суда у 

Новом Пазару. 

21. Високи савет судства је донео одлуку да се Весна Винш, судија Основног 

суда у Косовској Митровици, упути у Министарство правде ради обављања стручних 

послова, почев од 15. новембра 2016. године, на период од три године. 

22. Високи савет судства је донео одлуку да се Бехида Муслић, судија 

Прекршајног суда у Новом Пазару, упућује на рад у Прекршајни суд у Сјеници, ради 

поступања у раду већа од троје судија ради доношења одлуке по приговору, а најдуже 

годину дана, почев од 15.11.2016. године. 

23. Високи савет судства је донео одлуку да се Суљимани Решат, судија 

Прекршајног суда у Врању, упућује на рад у Прекршајни суд у Прешеву, почев од 15. 

новембра 2016. године, ради поступања у раду већа од троје судија ради доношења 

одлуке по приговору, а најдуже годину дана. 

24. Високи савет судства је донео одлуку да се Матија Радојичић, изборни 

члан Савета из реда судија одреди као представник Радне групе за унапређење примене 

метода алтернативног решавања спорова. 

25. Високи савет судства сагласан је са текстом Нацрта закона о изменама 

Закона о парничном поступку. 



26. Чланови Високог савета судства су подржали предлог председника Високог 

савета судства за припрему испитних питања за полагање теста за кандидате који се 

први пут бирају. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          
 


