
                            
                 Република Србија 

        ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

              Број: 06-00-41/2013-01  

           Датум: 15. октобар 2013. 

                       Б е о г р а д 

 

 

 ЗАКЉУЧЦИ СА  ДВАДЕСТПРВЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 15. октобра  2013. године 

 
1) Високи савет судства је усвојио Записник са Двадесете редовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 17. септембра 2013. године и Записник са телефонске седнице 

Високог савета судства која је одржана 30. септембра 2013. године. 

 

2) Високи савет судства је у поступку извршења пресуде Управног суда број I-3 У 3112/13 

од 22. августа 2013. године донео одлуку којом се Бранимир Јеремић бира за судију 

Основног суда у Јагодини.  
 

Бранимир Јеремић је дужан да ступи на функцију у року од 30 дана. 

 

3) Високи савет судства именовао је Бисерку Живановић, судију Апелационог суда у 

Београду за члана Дисциплинске комисије (Одлука број: 119-05-250/2013-01). 

 

4) Високи савет судства је одложио одлучивање о приговору Владимира Козара, који је 

изјављен против одлуке Високог савета судства број: 119-00-120/12-01 од 17. септембра 

2013. године за наредну седницу. 

 

5) Високи савет судства је  донео одлуку о престанку судијске функције Плани Ракоњац, 

судији Основног суда у Нишу, због навршења радног века (40 година стажа осигурања) 

дана 16.11.2013. године.  
 

6) Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције Миланки 

Стојановић, судији Основног суда у Пожаревцу због навршења радног века (65 година 

живота) дана 11.11.2013. године. 
 

7) Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције Драгану Којићу, 

судији Апелационог суда у Новом Саду, због навршења радног века (65 година живота) 

дана 01.11.2013. године. 
 

8) Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције Бранимиру 

Стојановићу, судији Основног суда у Вршцу, због навршења радног века (65 година 

живота) дана 01.11.2013. године. 
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9) Поступајући по захтеву вршиоца функције председника Привредног суда у Београду V 

Су број 32/2013-28 од 30. септембра 2013. године да се судији Бранки Кривокапић 

Танасијевић продужи радни век за још две године, Високи савет судства је утврдио да 

нису испуњени услов за продужење радног века и донео је одлуку о престанку судијске 

функције Бранки Кривокапић Танасијевић, судији Приврдног суда у Београду, због 

навршења радног века (40 година стажа осигурања) дана 25.10.2013. године.  

 

10) Одлучујући о приговору Љиљанe Мујагић, судије Привредног суда у Београду који је 

изјављен против Одлуке Високог савета судства број 119-00-202/2013-01 од 27. августа 

2013. године о престанку судијске функције, Високи савет судства је донео одлуку 

којом се одбија приговор и потврђује Одлука Високог савета судства број: 119-00-

202/2013-01 од 27. августа 2013. године. 

 

11) Одлучујући о приговору Миодрага Јанковића, судије Основног суда у Лoзници који је 

изјављен против Одлуке Високог савета судства број: 119-00-187/2013-01 од 27. августа 

2013. године о престанку судијске функције,  Високи савет судства је донео одлуку 

којом се одбија приговор и потврђује Одлука Високог савета судства број: 119-00-

187/2013-01 од 27. августа 2013. године . 

 

12) Високи савет судства је донео одлуку да се Мирољуб Вујовић, судија Вишег суда у 

Новом Пазару премести из Вишег суда у Новом Пазару у Виши суд у Краљеву. 

13) Високи савет судства је донео одлуку да се Јасмина Лековић, судија Основног суда у 

Пожаревцу премести из Основног суда у Пожаревцу у Основни суд у Крагујевцу. 

14) Поступајући по предлогу в.ф. председника Основног суда у Новом Саду  Су бр. V-35-

257/13 од 09. септембра 2013. године, Високи савет судства је донео одлуку о 

упућивању судије на обавезан здравствени преглед. 

15) Високи савет судства је утврдио да је рад у Комисији за рехабилитационо обештећење 

и Комисији за утврђивање штете, врсте и висине накнаде лицима неосновано осуђених 

и неосновано лишених слободе неспојив са обављањем судијске функције. 

16) Поступајући по притужби судије Драгице Јоцић, која је изјављена на одлуку в.ф. 

председника Апелационог суда у Београду V Су 34 22/2013 од 10. септембра 2013. 

године о престанку функције в.ф. председника Вишег суда у Зајечару, Високи савет 

судства је утврдио да је иста неоснована. 

17) Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета судства именован је за редован 

контакт с Агенцијом за борбу против корупције у области извештавања о спровођењу 

нове Стратегије за борбу против корупције и пратећег  Акционог плана. 

18) Поступајући по предлогу в.ф. председника Вишег суда у Панчеву број: Су V-34-17/13 

од 01. октобра 2013. године ради доношења одлуке о увећању основне плате Ксенији 

Огризовић, судији Вишег суда у Панчеву, Високи савет судства је утврдио да нису 

испуњени услови за увећање основне плате, у складу са одредбом члама 42. став 1. 

Закона о судијама. 
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19) Високи савет судства је донео одлуку  о престанку функције  Љиљани Глишић, судији 

поротнику у Основном суду у Лозници, на лични захтев. 

 

20) Високи савет судства је донео одлуку  о престанку функције  Анђелки Дабић, судији 

поротнику у Вишем суду у Чачку, на лични захтев. 

 

21) Поступајући по предлогу министра правде и државне управе број: 150-00-10/2013-39/1 

од 23. септембра 2013. године,  Високи савет судства је донео одлуку да се Весна Винш, 

судија Основног суда у Косовској Митровици упути у Министарство правде и државне 

управе, у циљу обављања стручних послова на период до три године. 

 

    Весна Винш, судија Основног суда у Косовској Митровици ослобађа се вршења 

судијске функције за време упућивања у Министарство правде и државне управе. 

 

       

 

 

 

 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                         Драгомир Милојевић 

 

 


