
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-1/2017-01 

Датум: 18. јануар 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 18. јануара 2017. године 

 

 

1. Високи савет судства је усвојио Записник са Двадесет седме редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 27. децембра 2016. године. 

2. Високи савет судства је донео одлуку о упућивању Соње Простран, судије Првог 

основног суда у Београду, у Министарство правде, ради обављања стручних послова на 

пројекту Светске банке „Вишедонаторски поверенички фонд за подршку сектору 

правосуђа у Републици Србији“, на период од годину дана, почев од 01.01.2017. године. 

3. Високи савет судства је донео одлуку да се предлог председника Основног суда 

у Новом Саду за упућивање судије на обавезан здравствени преглед ради утврђења 

радне способности за обављање судијске функције, одбије као неоснован. 

4.   Високи савет судства је донео одлуку о премештају Дарка Балаћа из Основног 

суда у Сремској Митровици у Основни суд у Старој Пазови. 

5.    Високи савет судства је дао сагласност на Програм сталне обуке на 

Правосудној академији. 

6. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције на лични 

захтев: 

 

- Радисављевић Драгиши, судији Апелационог суда у Крагујевцу, престаје 

судијска функција, на лични захтев, 31.01.2017. године. 

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

навршења радног века: 

 

- Милошевић (Владимира) Вери, судији Апелационог суда у Нишу, престаје 

судијска функција, због навршења радног века, дана 07.02.2017. године; 

- Милошевић (Богића) Вери, судији Апелационог суда у Нишу, престаје судијска 

функција, због навршења радног века, дана 27.03.2016.године.  

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

губитка радне способности: 

 

- Миловану Алексићу, судији Прекршајног суда у Прокупљу, престаје судијска 

функција због потпуног губитка радне способности, даном правоснажности 

одлуке; 

-   Чаталинац Мирославу, судији Прекршајног суда у Новом Саду, престаје 

судијска функција због потпуног губитка радне способности, даном 

правоснажности одлуке. 
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9. Високи савет судства је донео одлуку да је посао арбитара сталног Арбитражног 

суда ФСС неспојив са судијском функцијом. 

10. Поступајући по захтевима за премештај судија, Високи савет судства је 

донео одлуке: 

 ОДБИЈА СЕ захтев Мирјане Рашчанин, судије Основног суда у Лазаревцу, 

за премештај из Основног суда у Лазаревцу у Први основни суд у Београду, 

КАО НЕОСНОВАН; 

 ОДБИЈА СЕ захтев Лидије Павловић, судије Првог основног суда у 

Београду за премештај из Првог основног суда у Београду у Други основни 

суд у Београду, КАО НЕОСНОВАН; 

 Михаило Рајић, судија Основног суда у Смедереву, премешта се у Основни 

суд у Великој Плани, почев од 1. фебруара 2017. године; 

 Љиљана Марјановић Андрић, судија Основног суда у Лесковцу, премешта 

се у Основни суд у Нишу, почев од 1. фебруара 2017. године; 

 ОДБИЈА СЕ захтев Балаћ Дарка, судије Основног суда у Старој Пазови за 

премештај из Основног суда у Старој Пазови у Основни суд у Сремској 

Митровици, КАО НЕОСНОВАН; 

  ОДБИЈА СЕ захтев Биљане Грбовић, судије Основног суда у Страој 

Пазови за премештај из Основног суда у Старој Пазови у Трећи основни суд 

у Београду, КАО НЕОСНОВАН; 

 ОДБИЈА СЕ захтев Марије Станојевић, судије Основног суда у 

Куршумлији, за премештај из Основног суда у Куршумлији у Основни суд у 

Прокупљу, КАО НЕОСНОВАН. 

17. Високи савет судства је донео одлуку о одобрењу студијског путовања Снежани 

Јовановић, судији Вишег суда у Београду, у Праг, Република Чешка,  ради учествовања 

у програму CEELI Института за Југоисточну Европу – правосудна мрежа, у периоду од 

25. до 28.01.2017. године. 

18. Високи савет судства је донео одлуке о престанку функције судије поротника, 

на лични захтев:  

- Вујовић Вањи престаје фунцкија судије поротника у Вишем суду у Шапцу, 

даном доношења одлуке. 

- Нисић Милошу престаје функција судије поротника у Основном суду у 

Бујановцу, даном доношења одлуке. 

- Маловић Славку, престаје функција судије поротника у Основном суду у 

Врбасу, даном доношења одлуке. 

    

            

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                         


