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ЗАКЉУЧЦИ СА  ДВАДЕСТТРЕЋЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 29. октобра 2013. године 

 
 

1. Високи савет судства је у поступку извршења пресуда Управног суда, којима је 

усвојена тужба неизабраних судија за прекршаје изјављена против одлуке Високог 

савета судства број: 06-00-02/2010-01 oд 13. јануара 2010. године и предмети враћени 

на поновно одлучивање донео 4 одлуке и то: 

 

1)У поступку извршења пресуде Управног суда број:  II- 4 У 17521/12 од 12. јула 

2013. године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Снежани Мирковић, 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Приштини 31. децембра 

2009. године. 

 

2)У поступку извршења пресуде Управног суда број:  III-3 У 9737/12 од 13. 

септембра 2013. године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Златици Сремац 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Новом Саду 31. децембра 

2009. године. 

 

     3)У поступку извршења пресуде Управног суда број:  III-3 У 17313/12 од 13. 

септембра 2013. године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Немањи Окуки 

престала дужност судије Већа за прекршаје у Новом Саду 31. децембра 2009. године. 

 

      4)У поступку извршења пресуде Управног суда број:  23 У 17303/12 од 3. јула 

2013. године и исправке пресуде од 11. октобра 2013. године Високи савет судства је 

донео одлуку којом је Слободану Милетићу престала дужност судије Општинског 

органа за прекршаје у Обреновцу  31. децембра 2009. године. 

 

2. Високи савет судства је донео одлуку којом се Горан Костић бира за судију 

Основног суда у Параћину (број: 112-01-99/12-01). 

 

3. Високи савет судства је донео одлуку којом Фикрети Хоџић, судији Вишег 

суда у Новом Пазару престаје судијска функција због навршења радног века (40 година 

стажа осигурања) 21.11.2013. године. 
 



4. Високи савет судства је донео одлуку којом Милутину Бакићу, судији 

Основног суда у Кoсовској Митровици престаје судијска функција због навршења 

радног века (65 година живота) 24.11.2013. године. 
 

5. Поступајући по приговору Радмиле Радуловић, судије Апелационог суда у 

Крагујевцу, Високи савет судства је донео одлуку којом се приговор одбија и потврђује 

одлука о престанку судијске функције број: 119-00-229/2013-01 од 01. октобра 2013. 

године. 
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