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 ЗАКЉУЧЦИ  СА ПЕТНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 25. јун 2013. године 

 

 

 

 

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

Високог савета судства, која је одржана 14. и 17. јуна 2013. године. 

 

        2. Високи савет судства је донео одлуку о образовању Комисије за избор 

председника судова у Врховном касационом суду, Управном суду, Привредном 

апелационом суду, Вишем прекршајном суду, Апелационом суду у Београду, 

Апелационом суду у Крагујевцу, Апелационом суду у Нишу и Апелационом суду у 

Новом Саду, у поступку који ће се спровести на основу огласа који су објављени у 

,,Службенoм гласнику РС”, број 48 и Дневном листу Политика од 31. маја 2013. године, 

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. 

            

       3. Високи савет судства је огласио избор судија у апелационим судовима, ради 

попуне 30 упражњених судијских места и то за: 
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 Назив суда Број места 

1. Апелациони суд у Београду 12 

2. Апелациони суд у Крагујевцу 4 

3. Апелациони суд у Нишу 8 

4. Апелациони суд у Новом Саду 6 

 

 

           Оглас за избор судија у апелационим судовима објавиће се у ,,Службенoм 

гласнику РС” и Дневном листу Политика дана 28. јуна 2013. године. 

 

           Високи савет судства је донео одлуку о образовању Комисије за избор судија у 

апелационим судовима 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. 

 

           4. Високи савет судства је донео пет одлука о престанку судијске функције: 

 

             Драгијани Дробњак, судији Апелационог суда у Крагујевцу престаје судијска 

функција због навршења радног века (40 година стажа осигурањ)  дана 01. јула  2013. 

године.  

 

             Божидару Ђорђевићу, судији Основног суда у Пироту престаје судијска функција 

због навршења радног века (65 година живота) дана 09. јула  2013. године.  

 

            Вери Марковић, судији Привредног апелационог суда престаје судијска функција 

због навршења радног века (40 година стажа осигурањ) дана 20. августа 2013. године.  

 

     Слободану Рашићу, судији Апелационог суда у Београду престаје судијска 

функција због навршења радног века (65 година живота) дана 13.августа 2013. године 

 

     Јани Пековић, судији Другог основног суда у Београду престаје судијска 

функција због навршења радног века (65 година живота) дана 06.августа 2013. године. 
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         5. Високи савет судства је донео одлуку којом Нели Андрић, судији Прекршајног 

суда у Чачку престаје функција вршиоца функције председника Прекршајног суда у 

Чачку. 

 

   Високи савет судства је донео одлуку којом се Данка Ђорђевић Грујичић, судија 

Прекршајног суда у Чачку поставља за вршиоца функције Прекршајног суда у Чачку. 

почев од 01. јула 2013. године до избора председника суда. 

 

        6. Високи савет судства је донео одлуку којом се Милисав Бакић, судија 

Прекршајног суда у Неготину поставља за вршиоца функције Прекршајног суда у 

Неготину,  почев од 01. јула 2013. године до избора председника суда. 

 

       7. Високи савет судства именовао је Драгану Миросављевић, судију Апелационог 

суда у Београду за заменика Дисциплинског тужиоца. 

            Одлуком Високог савета судства број: 021-05-64/2013-01 Драгани Миросављевић, 

судији Апелационог суда у Београду умањује се прилив предмета за 40 %  на месечном 

нивоу, почев од 01. јула 2013. године. 

        8.  Одлучујући о приговору Петра Мохана, судије Основног суда у Новом Саду од 

07. јуна 2013. године, Високи савет судства је одбио приговор и потврдио одлуку о 

престанку судијске функције број: 119-00-141/2013-01 од 28. маја 2013. године. 

 

       9. Поступајући по захтеву Љубинке Веселинов, судије Основног суда у Врању, 

Високи савет судства је утврдио да је обављање послова члана Комисије за именовање 

директора у јавним предузећима неспојиво са судијском функцијом. 

 

      10. Високи савет судства је донео одлуку којом Слободану Цветковићу, судији 

поротнику Основног суда у Зајечару престаје функција судије поротника на лични 

захтев. 

 

      11. Високи савет судства је одредио број од 10 корисника за програм почетне обуке у 

Правосудној академији за 2013. годину 

 

 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                              Драгомир Милојевић 

 


