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 ЗАКЉУЧЦИ  СА ОСМЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 16. априла 2013. године 

 

           1. Високи савет судства је усвојио Записник са Седме редовне седнице Високог 

савета судства,  која је одржана 02. априла 2013. године и Записник са Треће ванредне 

седнице Високог савета судства, која је одржана 10. априла 2013. године. 

 

          2. Високи савет судства је донео Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Административној канцеларији. Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања на огласној табли Високог савета судства. 

          3. Високи савет судства је једногласно донео одлуку о спровођењу јавне расправе о 

Радној верзији Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада 

судија и прeдседника судова. Радна верзија Правилника објавиће се 17. априла 2013. 

године на интернет страни Високог савета судства, уз позив да се грађани и стручна 

јавност упознају са радним текстом Правилника и да своје коментаре доставе Високом 

савету судства до 30. априла 2013. године. Апелационим судовима ће се проследити допис 

у коме ће се навести да је потребно да сви судови са подручја апелационог суда одрже 

седнице свих судија на којима ће се разматрати Радна верзија Правилника, као и да 

записнике са седница са коментарима доставе Високом савету судства до 30. априла 2013. 

године. Високи савет судства ће након истека рока за достављање коментара, одржати 

јавне расправе о Радној верзији Правилника о критеријумима, мерилима и поступку за 

вредновање рада судија и прeдседника судова у седиштима апелационих судова. 

        4. Високи савет судства је донео одлуку да се Светлана Илић, судија Основног суда у 

Јагодини премести у Основни суд у Параћину. 

 

        5. Високи савет судства је донео одлуку да се Милена Тасић, судија Основног суда у 

Параћину премести  у Основни суд у Јагодини. 

 



        6. Високи савет судства је донео одлуку да се Гордана Лазаревић, судија Прекршајног 

суда у Лазаревцу премести у Прекршајни суд у Младеновцу. 

 

        7. Високи савет судства је донео одлуку да се Слађана Ђокић, судија Прекршјног суда 

у Младеновцу премести у Прекршајни суд у Београду. 

 

        8. Високи савет судства је одбио приговор Ангелине Јовановић, судије Привредног 

суда у Суботици и потврдио Одлуку Високог савета судства о престанку судијске 

функције број: 119-00-59/2013-01 од 05. марта 2013. године. 

 

        9. Високи савет судства је одбио приговор Тривка Трајковића, судије Прекршајног 

суда у Београду и потврдио Одлуку Високог савета судства о престанку судијске функције 

број: 119-00-28/2013-01 од 26. фебруара 2013 године. 

 

       10. Високи савет судства је донео одлуку којом Каначки Златибору, судији 

Привредног суда у Панчеву престаје судијска функција због навршења радног века (65 

година живота) дана 20. априла 2013. године. 

 

       11. Високи савет судства је донео одлуку којом Вучићевић Драгосаву, судији 

Привредног апелационог суда, престаје судијска функција због навршења радног века (40 

година стажа осигурања) дана 24. априла 2013. године. 

 

      12. Високи савет судства је донео одлуку којом Ружици  Петрић, судији Основног суда 

у Ужицу престаје судијска функција на лични захтев дана 17. јуна 2013. године. 

 

      13. Високи савет судства је донео одлуку којом се Слађана Бојовић, вршилац функције 

председника Управног суда, у периоду од 27. до 31. маја 2013. године упућује у студијску 

посету у Холандију и Ирску, коју организује ЈРГА пројекат, у циљу упознавања са 

најбољом праксом у области судске управе. 

 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                Драгомир Милојевић 

 

 


