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 ЗАКЉУЧЦИ СА ПРВЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 16. jaнуара 2014. године 

 

1. Високи савет судства је усвојио Записник са Тридесетпрве редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана  14. и 17. децембра 2013. године, Записник са 

Тридесетдруге редовне седнице Високог савета судства која је одржана 24. децембра 

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

27. децембра 2013. године. 

2. Високи савет судства је на основу члана 13. став 5. Закона о организацији и 

надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и 

других посебно тешких кривичних дела (Службени гласник РС", бр. 42/02, 27/03, 

39/03, 60/03, 67/03, 29/04, 58/04, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11, 101/11 и 32/13) донео одлуку 

да се Aлександар Вујичић, судија Апелационог суда у Београду упути на рад у 

Посебно одељење Вишег суда у Београду, почев од 14. јануара 2014. године, не период 

од две године.   

3. Високи савет судства је сходно одредби члана 29. Закона о судијама донео 

одлуку којом се одбија притужба Владимира Вичинића, судије Вишег суда у Београду, 

поднета дана 23.12.2013. године и допуна притужбе поднета дана 30.12.2013. године, а 

које се односе на поступање вршиоца функције председника Вишег суда у Београду. 

4. Високи савет судства је донео одлуку о измени Одлуке о броју судија у 

судовима („Службени гласник РС”, бр. 106/13 и 115/13), у делу прекршајни судови 

тако да у Прекршајном суду у Прешеву и Прекршајном суду у Сјеници број судија 

уместо два буде три.   

5. Високи савет судства је донео одлуку да се огласи избор судија Врховног 

касационог суда за попуну 8 упражњених судијских места, Управног суда за попуну 4 

упражњена судијска места, Основног суда у Димитровграду за попуну 4 упражњена 

судијска места, Прекршајног суда у Сјеници за попуну једног судијског места и 

Прекршајног суда у Прешеву за попуну 1 судијског места. 

6.  Високи савет судства је образовао Комисију за избор судија Врховног 

касационог суда, Управног суда, Основног суда у Димитровграду, Прекршајног суда у 

Сјеници и Прекршајног суда у Прешеву, у следећем саставу: 

 

1) Мирјана Ивић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије; 



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

Комисије; 

  3) Бранка Банчевић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије. 

 

7. Високи савет судства је једногласно донео 6 одлука о престанку судијске 

функције због навршења радног века и то: 

 

1) Владимиру Вујићу, судији Апелационог суда у Новом Саду, престаје судијска 

функција због навршења радног века (40 година стажа осигурања) 03.02.2014. 

године.  
 

2) Радивоју Аничићу, судији Основног суда у Чачку, престаје судијска функција 

због навршења радног века (65 година живота) 02.02.2014. године.  
 

3) Јелици Грубић, судији Вишег суда у Сомбору, престаје судијска функција због 

навршења радног века (65 година живота) 15.02.2014. године. 
 

4) Драгици Алексић, судији Основног суда у Лозници, престаје судијска функција 

због навршења радног века (40 година стажа осигурања) 18.02.2014. године. 
 

5) Милораду Јанићијевићу, судији Апелационог суда у Крагујевцу, престаје 

судијска функција због навршења радног века (65 година живота) 13.02.2014. 

године. 
 

6) Јасмини Станојевић, судији Привредног суда у Београду, престаје судијска 

функција због навршења радног века (65 година живота) 16.02.2014. године. 
 

8. У поступку извршења пресуде Управног суда II-4 У1123/12 од 14.11.2013. 

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Јовици Митровић престала 

дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Липљанима 31. 

децембра 2009. године. 

 

9. У поступку извршења пресуде Управног суда III-3 У3448/13 од 

29.11.2013.године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Јанковић Жељки 

престала дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Вршцу 31. 

децембра 2009. године. 

 

10. У поступку извршења пресуде Управног суда III-3 У14368/11 од 11.10.2013. 

године,  Високи савет судства је донео одлуку којом је Мирјани Желем-Ћелап престала 

дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Сремској Митровици 

31. децембра 2009. године. 

 

11. Високи савет судства је у складу са чланом 56. став 1. Закона о судијама донеo 

одлуку којом се сматра да Бранимир Јеремић није изабран на судијску функцију у Основни 

суд у Јагодини. 
 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                            Драгомир Милојевић 


