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1. Високи савет судства је усвојио записник са Двадесете редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 06.септембра 2016. године; 

2. Високи савет судства је закључио да Александру Степановићу, председнику 

Вишег суда у Београду, треба упутити допис да Високи савет судства није 

надлежан за давање мишљења да ли је у конкретном предмету спојиво вршење 

судијске функције; 

3. Високи савет судства одбацио је притужбу Александра Трешњева, судије Вишег 

суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал, поднете у 

смислу члана 29. Закона о судијама; 

4. Високи савет судства донео је одлуку да Јасни Бишчић, судији Основног суда у 

Сремској Митровици, престаје судијска функција разрешењем са судијске 

функције због извршеног тешког дисциплинског прекршаја из члана 90.став 2. 

Закона о судијама, у вези са дисциплинским прекршајем неоправдано кашњење 

у изради одлука из члана 90.став 1.алинеја 3. Закона о судијама; 

5. Високи савет судства је усвојио жалбу Дисциплинског тужиоца, преиначио 

решење Дисциплинске комисије од 20. маја 2016. године, предмет број:116-04-

00071/2015-03 и усвојио предлог за вођење дисциплинског поступка, па је 

судији због учињеног дисциплинског прекршаја очигледно некоректно 

поступање са странкама у поступку и неоправдано одуговлачење поступка из 

члана 90.став 1.алинеја 7 и 9. Закона о судијама изречена дисциплинска 

санкција новчана казна, умањење плате 20% за период од три месеца;  

6. Високи савет судства донео је одлуку о именовању чланова комисија за 

спровођење поступка вредновања и утврђивања оцене рада судија и 

председника судова; 

7. Високи савет судства је донео одлуку да Братиславу Крстићу, судији 

Апелационог суда у Нишу, престаје судијска функција 27.октобра 2016.године, 

због навршења радног века; 

8. Високи савет судства је донео одлуку да Љиљани Јовановић, судији 

Апелационог суда у Нишу, престаје судијска функција 04.октобра 2016. године, 

на лични захтев и Славици Фолић, судији Основног суда у Нишу, престаје 

судијска функција 01.октобра 2016. године, на лични захтев. 
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9. Високи савет судства је донео одлуку да Снежани Јанковић, судији поротнику 

Основног суда у Нишу, Наташи Петровић, судији поротнику Основног суда у 

Панчеву и Стани Филиповић, судији поротнику Основног суда у Вршцу, 

престаје функција судије поротника, на лични захтев, даном доношења одлуке;  

10. Високи савет судства је донео одлуку да се Олга Тешовић, судија Основног суда 

у Пожеги, упути на студијско путовање у САД, у оквиру програма „Отворени 

свет – унапређење судских поступака и заштите жртава у случајевима насиља у 

породици“, у периоду од 13-23.октобра 2016.године.  

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                        Драгомир Милојевић                            


