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 ЗАКЉУЧЦИ СА ТРИДЕСЕТПРВЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 14.  и 17. децембра 2013. године 

 
 

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

Високог савета судства, која је одржана  05. децембра 2013. године. 

 

2. Високи савет судства је донео 9 одлука о премештају судија у складу са 

одредбом члана 19. став 1. Закона о судијама: 
 

                       Високи савет судства је 14. децембра 2013. године донео одлуку да се 

Тамара Бровет, судија Основног суда у Панчеву премести у Први основни суд у 

Београду почев од 18. децембра 2013. године. 

 

                 Високи савет судства је 14. децембра 2013. године донео одлуку да се Ана 

Ковачевић, судија Основног суда у Новом Пазару премести у Основни суд у Краљеву 

почев од 18. децембра 2013. године. 

 

     Високи савет судства је 14. децембра 2013. године донео одлуку да се 

Бранислав Симовић, судија Основног суда у Новом Пазару премести у Основни суд у 

Краљеву почев од 18. децембра 2013. године. 

 

     Високи савет судства је 14. децембра 2013. године донео одлуку да се Весна 

Спасић, судија Основног суда у Нишу премести у Основни суд у Краљеву почев од 18. 

децембра 2013. године. 
 

                Високи савет судства је 17. децембра 2013. године донео одлуку да се Маја 

Танасковић, судија Основног суда у Панчеву премести у Први основни суд у Београду 

почев од 23. децембра 2013. године. 

 

                Високи савет судства је 17. децембра 2013. године донео одлуку да се Душан 

Лазичић, судија Основног суда у Сомбору премести у Основни суд у Суботици почев 

од 23. децембра 2013. године. 

 



               Високи савет судства је 17. децембра 2013. године донео одлуку да се Љиљана 

Батало, судија Основног суда у Сремској Митровици премести у Основни суд у Новом 

Саду почев од 23. децембра 2013. године. 

 

               Високи савет судства је 17. децембра 2013. године донео одлуку да се Наташа 

Кузнецов, судија Основног суда у Ваљеву премешта се у Први основни суд у Београду 

почев од 23. децембра 2013. године. 

 

               Високи савет судства је 17. децембра 2013. године донео одлуку да се Јагода 

Тансаковић, судија Основног суда у Врању премести у Основни суд у Нишу почев од 

23. децембра 2013. године. 
 

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

судовима („Службени гласник РС”, број 106/13), у члану 3, у делу основни судови,  тако 

што ће у Основном суду у Лазаревцу  уместо 7  бити 10 судија. 

  

4. Високи савет судства је извршио премештај судија у основне судове основане 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС”, број 101/13), а који нису били основани Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”,број 116/08), односно, 

премештај судија у основне судове основане Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), којима је овим 

Законом промењено подручје на којем врше надлежност у односу на Закон о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 

116/08). 

 

5. Високи савет судства је донео одлуку којом Љубинки Веселинов, судији 

Основног суда у Врању, престаје функције на лични захтев, дана 24.12.2013. године. 
 

6. Високи савет судства је донео одлуком којом Снежани Вујисић, судији Вишег 

суда у Београду, престаје судијска функција сходно  одредби члана 60. став 1. Закона о 

судијама. 
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 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
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