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 ЗАКЉУЧЦИ СА  ДЕВЕТНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 03. септембра  2013. године 

 
 

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

савета судства, која је одржана 27. августа 2013. године. 

 

     2. Поступајући по пресуди Управног суда I-2 У 57/13 од 06. јуна 2013. године којом 

је поништена одлука Високог савета судства број: 06-00-75/2012-01 од 03. децембра 

2012. године у ставу другом тачка 4. диспозитива и предмет враћен на поновно 

одлучивање, Високи савет судства је донео одлуку којом се Илија Зиндовића бира за 

судију Апелационог суда у Крагујевцу. 

 

     3.  Пресудом Управног суда 6 У 6144/13 од 27. јуна 2013. године поништена је 

одлука Високог савета судства састава о избору судија на сталну функцију у судовима 

опште и посебне надлежности број: 06-00-34/2009-01 (,,Службени гласник РС”, број 

106/09) у ставу другом, у делу којим је извршен избор Душана Живковића за судију 

Основног суда у Ваљеву и предмет је враћен на поновно одлучивање. Поступајући по 

наведеној пресуди Високи савет судства је донео одлуку којом се Душан Живковић 

бира за судију Основног суда у Ваљеву. 

 

       4. Високи савет судства је донео одлуку Одлуку о Измени одлуке о броју судија у 

судовима ( "Службени гласник РС", бр. 43/09, 91/09, 35/10, 91/12, 109/12, 116/12, 122/12 

и 25/13), тако што се у члану 3. у делу основни судови број судија у Основном суду у 

Параћину повећава за  једно судијско место. 
 

       5. Поступајући по предлогу министра правде и државне управе од 30. августа 2013. 

године, Високи савет судства је донео одлуку да се Мирјана Михајловић и Маријана 

Шарац, судије Прекршајног суда у Београду упуте у Министарство правде и државне 

управе ради обављања стручних послова, на период од годину дана. Именоване судије 

ослобађају се вршења судијске функције за време упућивања у Министарство правде и 

државне управе. 
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       6.  Високи савет судства је донео одлуку број: 119-00-204/2013-01 о престанку 

судијске функције Снежани Живковић, судији Врховног касационог суда, на лични 

захтев, дана 30. септембра 2013. године. 

 

      7. Поступајући по захтеву в.ф. председника Прекршајног суда у Врању за 

продужење радног века судији Лепосави Луковић, Високи савет судства је утврдио да у 

конкретном случају нису испуњени услови за продужење радног века, те је донео 

одлуку о престанку судијске функције Лепосави Луковић, судији Прекршајног суда у 

Врању због навршења радног века (40 година стажа осигурања) дана 08. октобра 2013. 

године. 
 

      8. Високи савет судства је донео одлуку да се Ана Стаменић, судија Основног суда 

у Новом Саду упути на студијско путовање у Хаг, Холандију, у периоду од 15. до 25. 

септембра 2013. године, ради учешћа на семинару на тему „Доступност правде“. 

Именована судија је дужна да по повратку са путовања, Високом савету судства 

достави извештај о учешћу на наведеном семинару. 

 

 

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                        Драгомир Милојевић 

 

 


