
 

 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-13/2015-01 

Датум: 13. март 2015. године 

Б е о г р а д 

 

 
ЗАКЉУЧЦИ СА ПЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 13. марта 2015. године 

 

 
 

1. Високи савет судства је усвојио записник са Треће редовне седнице Високог савета 

судства која је одржана 20. фебруара 2015. године и Треће телефонске седнице Високог 

савета судства која је одржана 3. марта 2015.године. 

 

2. Поступајући по поднетим пријавама на оглас за избор судија у Прекршајном 

апелационом суду, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 105/14 од 3. 

октобра 2014. године, Високи савет судства је изабрао следеће кандидате за судије 

Прекршајног апелационог суда: 

 

1. Адамовић Весну, судију Првог основног суда у Београду; 

2. Бјелобабу Радована, судију Прекршајног суда у Београду; 

3. Капор Ану, судију Прекршајног суда у Београду; 

4. Матејић Веру, судију Прекршајног суда у Крагујевцу; 

5. Милошевић Снежану, судију Основног суда у Крагујевцу; 

6. Пауновић Весну, судију Прекршајног суда у Крагујевцу; 

7. Џомбић Марију, судију Прекршајног суда у Нишу; 

8. Шошкић Драгу, судију Прекршајног суда у Београду; 

9. Шпаравало Николић Јасмину, судију Прекршајног суда у Нишу. 

 

Вадњал Маја, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у 

Београду, предложена је за судију Прекршајног апелационог суда и предлог је упућен у 

Народну скупштину Републике Србије. 

 

3. Високи савет судства је донео одлуке о упућивању судије Наташе Дачић на студијско 

путовање у Хаг, у периоду од 15. до 25. марта 2015. године; о упућивању судије 

Александра Вујачића на студијско путовање у Скопље у периоду од 24. до 25. марта 

2015. године, о упућивању судије Слободанке Гутовић на студијско путовање у Хаг,  у 

периоду од 15. до 25. марта 2015. године, о упућивању Јована Кордића, председника 

Привредног суда у Београдуу Сан Франциско у периоду од 21. до 23. марта 2015. 

 

4. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције због трајног 

губитка радне способности за обављање судијске функције.  

 

5. Високи савет судства је донео одлуке о престанку функције судијама поротницима и 

то: Татјани Будаковић, судији поротнику у Основном суду у Смедереву, Лидији 

Кеврешан, судији поротнику у Основновном суду у Зрењанину, Душици Ђурић, судији 

поротнику у Привредном суду у Зрењанину и Предрагу Станковићу, судији поротнику 

у Привредном суду у Зајечару. 

 



 

 

6. Приликом израде решења Високог савета судства о умањењу прилива предмета 

заменику Дисциплинског тужиоца, омашком је наведено да се умањује прилив 

предмета за 50% уместо за 40%. Због наведеног, чланови Савета су утврдили да је 

потребно извршити исправку решења, тако што се умањује прилив предмета за 40% 

уместо за 50%.  

 

7. Високи савет судства је, разматрајући захтев председника Апелационог суда у 

Крагујевцу да се судијама тог суда увећају основне плате, одлучио да се захтев одбије. 

 

8. Високи савет судства је, разматрајући захтев председника Прекршајног апелационог 

суда да се судијама тог суда увећају основне плате за 15%, одлучио да нема основа да 

за  повећање плата. 

 

9. Високи савет судства је, донео одлуку о престанку судијске функције на лични захтев 

Николи Мирковићу, судији Основног суда у Ваљеву.  

 

10. Високи савет судства је одбио жалбу на решење Дисциплинске комисије, којом је 

одбачен приговор против одлуке Дисциплинског тужиоца.  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Драгомир Милојевић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


