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                       ЗАКЉУЧЦИ СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 13. децембра 2016. године 

 

1. Високи савет судства је усвојио записник са Двадесет треће редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 15. новембра 2016. године, заједно са 

примедбама и Записник са Двадесет четврте редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 17. новембра 2016. године. 

2. Високи савет судства је усвојио извештај о раду Сектора за материјално-

финансијске послове Високог савета судства. 

3. Високи савет судства је донео одлуку да се Бранка Томашевић, државни 

службеник у Високом савету судства поставља на положај помоћника секретара за 

материјално-финансијске послове у Високом савету судства, на мандат од пет година. 

4. Високи савет судства је усвојио Правилник о начину вођења личног листа за 

судију, судију поротника и запосленог у суду. 

5. Високи савет судства је донео Корисничко упутство за судове о начину вођења 

личног листа за судију, судију поротника и запосленог у суду, са додатком најчешће 

постављена питања. 

6. Високи савет судства је донео одлуку да обављање посла члана Комисије за 

писани тест и представљање програма организације и унапређења рада јавног 

тужилаштва у поступку предлагања кандидата за јавне тужиоце није неспојиво са 

судијском функцијом. 

7. Високи савет судства је усвојио закључак да се затражи сагласност за премештај 

судије Биљане Тешић из Основног суда у Старој Пазови у Основни суд у Сремској 

Митровици од председника Основног суда у Старој Пазови и председника Основног 

суда у Сремској Митровици. 

8. Високи савет судства је донео одлуку о премештају судије Бранкице Диздаревић 

из Основног суда у Новом Пазару у Основни суд у Рашки. 

9. Високи савет судства је донео одлуку да се упути јавни позив судијама да 

поднесу пријаве за именовање за чланове дисциплинских органа.  

10.  Високи савет судства је донео одлуке о престанку судијске функције, због 

навршења радног века: 

 

1) Мирјани Коњикушић, судији Прекршајног суда у Бачкој Паланци, престаје 

судијска функција због навршења радног века 15.01.2017. године. 

2) Поповић Бошку, судији Трећег основног суда у Београду, престаје судијска 



функција због навршења радног века 24.01.2017. године.  

11) Високи савет судства је донео одлуке о престанку судијске функције, на лични 

захтев: 

 

1) Мирјани Митић, судији Основног суда у Нишу, престаје судијска функција 30. 

децембра 2016. године, на лични захтев, 

2) Нади Комленац, судији Вишег суда у Сремској Митровици, престаје судијска 

функција 31. децембра 2016.године, на лични захтев. 

 

 12)  Високи савет судства је усвојио закључак да се обавештење председника 

Основног суда у Зајечару третира као притужба и да се затражи извештај од Дејана 

Цветковића, судије Основног суда у Зајечару везано за разлоге из којих је писао захтев 

за изузеће из предмета, као и из којих ралога је писао жалбу на решење на које није 

дозвољена жалба. 

13) Високи савет судства је донео одлуку да се Александар Вујичић, судија 

Апелационог суда у Београду, упути на рад у Посебно одељење Вишег суда у Београду, 

почев од 15. јануара 2017. године, на период од годину дана. 

14) Високи савет судства је усвојио закључак да судија који је судија који је 

правоснажно разрешен са судијске функције може да обаља судијску функцију до 

момента објављивања правоснажне одлуке о престанку судијске фунцкије разрешењем 

у Службеном гласнику РС. 

15) Високи савет судства је донео одлуку да се судија Славица Милошевић Газивода 

одреди за члана Радне групе за План интегритета. 

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
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