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 ЗАКЉУЧЦИ СА  ДВАДЕСЕТДРУГЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 22. октобра  2013. године 

 

 

1) Високи савет судства је усвојио Записник са Двадесетпрве редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 15. октобра  2013. године. 

 

2) Разматрајући пријаве које су поднете на оглас за избор судија у апелационим 

судовима, који је објављен 28.06.2013. године у „Сл.гласнику РС“, број 56/12 и у 

дневном листу Политика, Високи  савет судства је усвојио 30 одлука о избору 

судија и то: 

 

1. Светлана Беговић Пантић, судија Вишег суда у Београду, бира се за судију 

Апелационог суда у Београду; 

2. Зорица Булајић, судија Вишег суда у Београду, бира се за судију Апелационог 

суда у Београду; 

3. Јасмина Васовић, судија Вишег суда у Београду, бира се за судију Апелационог 

суда у Београду; 

4. Зорица Ђаковић, судија Вишег суда у Београду, бира се за судију Апелационог 

суда у Београду; 

5. Невенка Калуђеровић, судија Вишег суда у Београду, бира се за судију 

Апелационог суда у Београду; 

6. Гордана Комненић, судија Вишег суда у Београду, бира се за судију 

Апелационог суда у Београду; 

7. Светлана Павић, судија Вишег суда у Београду, бира се за судију Апелационог 

суда у Београду; 

8. Драгица Попеску, судија Вишег суда у Београду, бира се за судију Апелационог 

суда у Београду; 

9. Момирка Прокић, судија Вишег суда у Београду, бира се за судију Апелационог 

суда у Београду; 

10. Зорица Смирчић, судија Вишег суда у Београду, бира се за судију Апелационог 

суда у Београду; 

11. Александар Степановић, судија Вишег суда у Београду, бира се за судију 

Апелационог суда у Београду; 

12. Миленко Тодоровић, судија Вишег суда у Смедереву, бира се за судију 

Апелационог суда у Београду; 



2 

 

13. Ацо Вучићевић, судија Вишег суда у Чачку, бира се за судију Апелационог суда 

у Крагујевцу; 

14. Радмила Николић, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се за судију 

Апелационог суда у Крагујевцу; 

15. Марија Петковић, судија Вишег суда у Крагујевцу, бира се за судију 

Апелационог суда у Крагујевцу; 

16. Жарко Стевановић, судија Основног суда у Крагујевцу, бира се за судију 

Апелационог суда у Крагујевцу; 

17. Саша Бошковић, судија Вишег суда у Нишу, бира се за судију Апелационог суда 

у Нишу; 

18. Иван Булатовић, судија Вишег суда у Нишу, бира се за судију Апелационог суда 

у Нишу; 

19. Сузана Ђурић, судија Вишег суда у Нишу, бира се за судију Апелационог суда у 

Нишу; 

20. Дијана Јанковић, судија Вишег суда у Нишу, бира се за судију Апелационог суда 

у Нишу; 

21. Ружица Јовановић, судија Вишег суда у Прокупљу, бира се за судију 

Апелационог суда у Нишу; 

22. Јасмина Јововић, судија Вишег суда у Нишу, бира се за судију Апелационог суда 

у Нишу; 

23. Зоран Крстић, судија Вишег суда у Нишу, бира се за судију Апелационог суда у 

Нишу; 

24. Вера Милошевић, судија Основног суда у Нишу, бира се за судију Апелационог 

суда у Нишу; 

25. Мирослав Алимпић, судија Вишег суда у Новом Саду, бира се за судију 

Апелационог суда у Новом Саду; 

26. Саво Ђурђић, судија Вишег суда у Новом Саду, бира се за судију Апелационог 

суда у Новом Саду; 

27. Смиљка Матковић, судија Привредног апелационог суда, бира се за судију 

Апелационог суда у Новом Саду; 

28. Зоран Париповић, судија Вишег суда у Зрењанину, бира се за судију 

Апелационог суда у Новом Саду; 

29. Зденка Стакић, судија Вишег суда у Новом Саду, бира се за судију Апелационог 

суда у Новом Саду; 

30. Дарко Тадић, судија Основног суда у Новом Саду, бира се за судију 

Апелационог суда у Новом Саду. 

 

3) Високи савет судства је донео одлуку да се огласи избор судија у вишим 

судовима за попуну 37 судијских места и то у: 

 Назив суда Број места 

1. Виши суд у Београду 15 

2. Виши суд у Зрењанину 1 

3. Виши суд у Крагујевцу 2 

4. Виши суд у Лесковцу 3 
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5. Виши суд у Нишу 6 

 6.    Виши суд у Новом Саду                8 

 7. Виши суд у Чачку 2 

 

 

            Високи савет судства је образовао комисију за избор судија у вишим суодвима, у 

следећем саставу: 

            -Мирјана Ивић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, председник 

Комисије; 

            -Мирољуб Томић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије; 

            -Бранка Банчевић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије. 

 

4) Високи савет судства је одбацио приговор Владимира Козара изјављен против 

одлуке Високог савета судства број: 119-00-120/12-01 од 17. септембра 2013. 

године, као недoзвољен. 

5) Поступајући по захтевима за престанак судијске функције на лични захтев, 

Високи савет судства је донео две одлуке о престанку судијске функције и то: 

 

            -Надежди Манић, судији Вишег суда у Пироту, престаје судијска функција на 

лични захтев 30.11.2013. године. 
 

 -Милијани Дукић, судији Прекршајног суда у Аранђеловцу, престаје судијска 

функција на лични захтев 30.11.2013. године. 

 

6) Разматрајући приговор Лепосаве Луковић, судије Прекршајног суда у Врању, 

Високи савет судства је утврдио да су наводи у приговориу неосновани и донео 

одлуку којом се приговор одбија и потврђује одлука Високог савета судства број 

119-00-198//2013-01 од 03.09.2013. године. 

 

7)    Високи савет судства је донео одлуку да се Снежани Николић Гаротић и Бојану 

Мишићу, судијама Вишег суда у Београду, одобри студијска посета на 

регионални састанак судија у оквиру друге фазе пројекта „Правда и ратни 

злочини“, који ће се одржати у  Сарајеву, Босна и Херцеговина, 15. новембра 

2013. године. 

 

8)    Високи савет судства је донео одлуку да се Татјани Шунки, судији Основног 

суда у Новом Саду, одобри студијска посета на семинар који ће се одржати у 

Хагу у Холандији, у периоду од 17. до 27. новембра 2013. године. 

 

9)    Високи савет судства је донео одлуку да се Александру Вујичићу, судији Вишег 

суда у Београду, одобри студијска посета на регионални састанак – правосудну 

конференцију ЕУ пројекта „Сарадња у кривичном правосуђу: заштита сведока у 
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борби против организованог криминала и корупције“ који ће се одржати у 

Републици Црној Гори, у Бару, у периоду од 28. новембра до 31. новембра 2013. 

године. 
 

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                        Драгомир Милојевић 

 


