
                            
                 Република Србија 

        ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

              Број: 06-00-47/2013-01  

           Датум: 07. новембар 2013. 

                       Б е о г р а д 

 

 

 ЗАКЉУЧЦИ СА  ДВАДЕСТЧЕТВРТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 07. новембра 2013. године 

 
 

 Високи савет судства је усвојио Записник са Двадесетдруге редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 22. октобра 2013. године, Записник са ванредне 

седнице Високог савета судства која је одржана 23. октобра 2013. године и Записник са 

Двадесеттреће редовне седнице Високог савета судства, која је одржана 29. октобра 

2013. године. 

 

 Високи савет судства је донео одлуку којом се Мајда Кршикапа поставља на 

положај за секретара Високог савета судства.  

 

 Високи савет судства је образовао Радну група за утврђивање критеријума за 

премештај судија у други суд у случају укидања или промене претежног дела 

надлежности суда за који је изабран, у следећем саставу: 

 

1) Мирољуб Томић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Радне групе; 

2) Александар Степановић, вршилац функције председника Вишег суда у 

Београду, члан Радне групе; 

3) Ђорђе Ристић, вршилац функције председника Вишег суда у Крагујевцу, члан 

Радне групе; 

4) Зоран Крстић, вршилац функције председника Вишег суда у Нишу, члан Радне 

групе; 

5) Драган Скоко, вршилац функције председника Вишег суда у Новом Саду, члан 

Радне групе; 

6) Тања Шобат, вршилац функције председника Првог основног суда у Београду, 

члан Радне групе; 

7) Љиљана Бркић, вршилац функције председника Другог основног суда у 

Београду, члан Радне групе. 
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            Радна група ће предлог утврђених критеријума доставити Високом савету 

судства на разматрање до 20. новембра 2013. године. 

 

 4. Високи савет судства је донео пет одлука о престанку судијске функције због 

навршења радног века: 

- Смиљки Дингарац Нићифоровић, судији Апелационог суда у Београду, 

престаје судијска функција због навршења радног века (40 година стажа осигурања)  

дана 11.12.2013. године. 

- Бориславки Првановић, судији Вишег суда у Зајечару, престаје судијска 

функција због навршења радног века (40 година стажа осигурања) дана 11.12.2013. 

године. 

- Славици Лапчевић, судији Вишег суда у Чачку, престаје судијска функција 

због навршења радног века (40 година стажа осигурања) дана 05.12.2013. године. 

- Јагоди Радосављевић, судији Апелационог суда у Новом Саду, престаје 

судијска функција због навршења радног века (40 година стажа осигурања) дана 

14.12.2013. године. 

- Злати Родић Кнежевић, судији Вишег суд у Новом Саду, престаје судијска 

функција због навршења радног века (40 година стажа осигурања) дана 01.12.2013. 

године. 

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

лични захтев: 

- Живанки Ђурђевић, судији Прекршајног суда у Зајечару, престаје судијска 

функција на лични захтев дана 23.12.2013. године. 

- Славици Срећковић, судији Апелационог суда у Београду, престаје судијска 

функција на лични захтев дана 25.12.2013. године. 

- Љиљани Ђенадић, судији Основног суда у Краљеву, престаје судијска 

функција на лични захтев дана 30.12.2013. године. 

6. У поступку извршења пресуде Управног суда број:  I-2 У 4436/13 од 17. октобра 

2013. године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Данијели Милосављевић, 

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

2009. године. 

7. Одлучујући о притужби Татјане Петровић, судије Првог основног суда у 

Београду, Високи савет судства је исту одбио као неосновану. 

8. Одлучујући о притужби Тамаре Бровет, судије Основног суда у Панчеву, 

Високи савет судства је исту одбио као неосновану. 
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9. Високи савет судства је одобрио Драгомиру Герасимовићу, судији Вишег суда у 

Београду студијску посету на семинар у оквиру ИВЛП програма Корупција у јавним 

набавкама, који ће се одржати у САД од 10. новембра до 30. новембра 2013. године. 

Судија ће у року од десет дана од дана повратака са студијског путовања доставити 

Високом савету судства извештај о боравку на семинару. 

10. Високи савет судства је донео одлуку да се Персида Јовановић, судија 

Апелационог суда у Новом Саду, премести  у Апелациони суд у Београду, почев од 18. 

новембра 2013. године.  

11. Високи савет судства је одбио приговор Миодрага Радосављевића, судије 

Привредног суда у Зајечару и потврдио Одлуку Високог савета судства број: 119-00-

00222/2013-01 од 30. септембра 2013. године. 

 

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                        Драгомир Милојевић 

 

 


