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 ЗАКЉУЧЦИ СА   ЈЕДАНАЕСТЕ  РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 29. априла 2014. године 

 

 

1) Високи савет судства је донео одлуку којом Нати Месаровић, судији Врховног 

касационог суда, престаје судијска функција због навршења радног века (40 

година стажа осигурања) дана 07. маја 2014. године ( број одлуке: 119-01-

85/2014-01); 
 

2) Високи савет судства је донео одлуку којом Милану Шалипуру, судији 

Основног суда у Новом Саду, престаје судијска функција због навршења радног 

века (40 година стажа осигурања) дана 15. маја 2014. године ( број одлуке: 119-

01-72/2014-01); 
 

3) Високи савет судства је донео одлуку којом Дејану Тренчићу, судији Основног 

суда у Лесковцу, престаје судијска функција дана 16. априла 2014. године, на 

лични захтев ( број одлуке: 119-00-80/2014-01);  
 

4) Високи савет судства је донео одлуку којом Оливери Пантелић, судији 

Прекршајног суда у Ваљеву, престаје судијска функција дана 30. априла 2014. 

године, на лични захтев ( број одлуке: 119-01-82/2014-01) ; 
 

5) Високи савет судства је донео одлуку којом Драгославу Бајовићу, судији 

Прекршајног суда у Смедереву, престаје судијска функција дана 19. маја 2014. 

године, на лични захтев ( број одлуке: 119-01-82/2014-01); 
 

6) Високи савет судства је донео одлуку којом Драгану Зафировићу, судији 

Основног суда у Сурдулици престаје судијска функција на лични захтев, даном 

доношења одлуке (број одлуке: 119-01-84/2014-01). 

 

7) Високи савет судства је донео одлуку којом Радмили Нанић, судији Основног 

суда у Новом Саду, престаје судијска функција, због трајног губитка радне 

способности за обављање судијске функције, даном правноснажности одлуке 

(број одлуке: 119-00-00221/2013-01) 

 



8) Поступајући по захтеву вршиоца функције председника Вишег суда у Београду 

I Су бр.7/14-42 од 21. априла 2014. године, Високи савет судства је донео 

одлуку да се Александару Вујичићу, судији Посебног одељења Вишег суда у 

Београду, одобри службено путовање у Тирану, у периоду од 29. до 30. априла 

2014. године, ради присуствовања правосудној конференцији ЕУ пројекта 

„Сарадња у кривичном правосуђу: заштита сведока у борби против 

организованог криминала и корупције“. 

9) Одлучујући о захтеву Младена Николића, судије Привредног апелационог суда 

и Зорана Рогића, судије Трећег основног суда у Београду,  Високи савет судства 

је утврдио да ангажовање именованих судија на пројекту „Подршка и 

унапређење извршења“ није неспојиво са судијском функцијом. 

10) Поступајући по предлогу вршиоца функције председника Основног суда у 

Новом Саду од 07. априла 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку 

да се судија Основног суда у Новом Саду сходно члану 60. став 2. Закона о 

судијама упути на обавезан здравствени преглед ради утврђења радне 

способности за обављање судијске функције.  

 

11) Високи савет судства је утврдио да Илија Зиндовић, судија Апелационог суда у 

Крагујевцу има право на накнаду за одвојен живот, почев од 01. маја 2014. 

године. 

 

12) Високи савет судства је донео одлуку којом Олгици Марковић, судији 

поротнику Вишег суда у Зајечару, престаје функција судије поротника, на 

лични захтев, даном доношења одлуке. 

 

13) Високи савет судства је донео одлуку којом се одбија приговор Душице 

Адамовић, судије поротника  Основног суда у Бору и потврђује Одлука Високог 

савета судства 07-00-55/2014-01 од 25. марта 2014. године. 

 

14) У поступку извршења пресуде Управног суда III-25 У 1595/12 од  

12.02.2014.године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Дрид Реди 

престала дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у 

Сремској Митровици 31. децембра 2009. године.  

 

15) У поступку извршења пресуде Управног суда I-12 У1017/12 од 30.01.2013. 

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Ениси Алијагић престала 

дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Новом Пазару 

31. децембра 2009. године. 

 

16) У поступку извршења пресуде Управног суда I-2 У17079/12 од 27.02.2014. 

године Високи савет судства је донео одлуку којом је Светлани Савковић 

Спасић престала дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје 

у Рачи 31. децембра 2009. године. 

 

17) У поступку извршења пресуде Управног суда I-2 У16860/12 од 27.02.2014. 

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Весни Јовановић 



престала дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у 

Крагујевцу 31. децембра 2009. године. 

 

18) У поступку извршења пресуде Управног суда I-2 У1190/12 од 

27.02.2014.године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Перси Јашић 

престала дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у 

Бајиној Башти 31. децембра 2009. године. 

 

19) У поступку извршења пресуде Управног суда III-3 У13137/12 од 28.02.2014. 

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Љиљани Продановић 

Рајић престала дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у 

Новом Бечеју 31. децембра 2009. године. 

 

20) У поступку извршења пресуде Управног суда III-3 У17259/12 од 28.02.2014. 

године Високи савет судства је донео одлуку којом је Андреи Николић престала 

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

децембра 2009. године. 

 

21) У поступку извршења пресуде Управног суда I-2 У 713 /12 од 27.02.2014. 

године Високи савет судства је донео одлуку којом је Зорану Белчевићу 

престала дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у  Чачку 

31. децембра 2009. године. 

 

22) У поступку извршења пресуде Управног суда III- 2 У 1898/12 од 

28.02.2014.године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Снежани 

Кондић престала дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје 

у Новом Саду 31. децембра 2009. године. 

 

23) У поступку извршења пресуде Управног суда III-25 У1602/12 од 20.03.2014. 

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Мири Мршовић престала 

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

децембра 2009. године. 

 

24) У поступку извршења пресуде Управног суда III-2 У17808/12 од 28.03.2014. 

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Вери Колунџији престала 

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

децембра 2009. године. 

 

25) У поступку извршења пресуде Управног суда I-20 У16980/12 од 21.02.2014. 

године Високи савет судства је донео одлуку којом је Станки Жупањац престала 

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

децембра 2009. године. 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                       ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                               Драгомир Милојевић 
 


