
 

 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-42/2016-01 

Датум: 25. октобар 2016. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

                           ЗАКЉУЧЦИ СА ДВАДЕСЕТДРУГЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 одржане 25. октобра 2016. године 

 

 

1. Високи савет судства је усвојио записник са Двадесетпрве редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 13. септембра 2016. године, записник са Пете 

телефонске седнице Високог савета судства која је одржана 26. септембра 2016. године 

и записник са Шесте телефонске седнице Високог савета судства која је одржана 04. 

октобра 2016. године. 

2. Високи савет судства је усвојио предлог Дисциплинске комисије и донео одлуку 

о престанку судијске функције судији Основног суда у Крагујевцу, разрешењем са 

судијске функције због извршеног Тешког дисциплинског прекршаја из члана 90. став 

2. Закона о судијама у вези са чланом 90. став 1. алинеје 3. и 7. Закона о судијама, 

даном правноснажности одлуке.  

3. Високи савет судства је усвојио жалбу заступника судије и преиначио решење 

Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-000172/2016-05 од 

17.06.2016. године тако што се одбија предлог за вођење дисциплинског поступка 

Дисциплинског тужиоца Високог савета судства број 116-04-00793/2014-03 од 

8.03.2016. године против судије Основног суда у Руми. 

4. Високи савет судства је одбио жалбу заступника судије на решење 

Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-000620/2015-05 од 

17.06.2016. године и потврдио решење Дисциплинске комисије. 

5. Високи савет судства је предложио Наталију Бобот, судију Вишег суда у 

Београду и вршиоца функције председника Првог основног суда у Београду, Народној 

скупштини за избор за председника Првог основног суда у Београду. 

6. Високи савет судства је предложио Бранку Марковић, судију Основног суда у 

Ваљеву и вршиоца функције председника Основног суда у Ваљеву, Народној 

скупштини за избор за председника Основног суда у Ваљеву. 

7. Високи савет судства је предложио Драгану Илић Марковић, судију Вишег суда 

у Врању, Народној скупштини за избор за председника Вишег суда у Врању. 

8. Високи савет судства је предложио Марину Живковић, судију Вишег суда у 

Пироту, Народној скупштини за избор за председника Вишег суда у Пироту. 

9. Високи савет судства је предложио Петровић Ненада, судију Прекршајног суда 
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у Јагодини, Народној скупштини за избор за председника Прекршајног суда у 

Јагодини. 

10. Високи савет судства је предложио Марину Ђорђевић, судију Прекршајног суда 

у Крушевцу, Народној скупштини за избор за председника Прекршајног суда у 

Крушевцу. 

11. Високи савет судства је предложио Зорицу Миливојчевић, судију Привредног 

суда у Чачку, Народној скупштини за избор за председника Привредног суда у Чачку. 

12. Високи савет судства је предложио Ђукић Ненада, судијског помоћника у 

Основном суду у Убу, Народној скупштини за први избор на судијску функцију у 

Основном суду у Убу.  

13. Високи савет судства је предложио Рашковић Дарка, судијског помоћника у 

Основном суду у Горњем Милановцу, Народној скупштини за први избор на судијску 

функцију у Основном суду у Горњем Милановцу. 

14. Високи савет судства је донео одлуку о избору двоје судија у Виши суд у 

Крушевцу, тако што се: 

 Бекрић Небојша, судија Основног суда у Крушевцу бира за судију Вишег 

суда у Крушевцу; 

 Токић Драгана, судија Основног суда у Крушевцу бира за судију Вишег суда 

у Крушевцу.   

15. Високи савет судства је одбио предлог председника Основног суда у Вршцу о 

упућивању судије Основног суда у Вршцу на обавезан здравствени преглед.  

16. Високи савет судства је у поступку извршења пресуде Управног суда у 

предмету број: 401-00-00194/2016-01, донео одлуку да се одбије захтев судије Зорана 

Марковића из Основног суда у Лебану за увећање зараде за 50%.  

17. Високи савет судства је донео одлуку у о допуни Пословника о раду Високог 

савета судства, тако да гласи: 

„Члан 27а 

          Председник Савета по сопственој иницијативи или на предлог једног члана 

Савета, сазива седницу Савета на којој ће се разматрати постојање политичког 

утицаја на рад судства. 

Иницијатива председника Савета, односно предлог члана Савета из става 

1. овог члана мора бити образложена. 

Седница се сазива без одлагања. 

Председник Савета или заменик председника Савета унапред утврђује 

дневни ред седнице на којој ће се разматрати постојања политичког утицаја на 

рад судства и о тако утврђеном дневном реду се не гласа и он се не може мењати. 

Члан 27б 

Седница се може одржати иако није присутна већина чланова Савета. 

У случају из става 1. овог члана одсутни чланови Савета гласају путем 

телефона,  e-maila или телефакса. 

Члан 27в  

Савет, након одржане седнице, обавештава јавност о закључцима са 

седнице Савета путем одржавања конференције за новинаре или давањем 
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саопштења средствима јавног информисања и објављивањем саопштења на 

интернет страници Савета.“ 

18. Високи савет судства је донео одлуку да се Први основни суд у Београду 

одређује као суд у коме се оснива Служба за помоћ и подршку сведоцима и 

оштећенима. 

19. Високи савет судства је именовао Марију Аранђеловић Јурешу, судију Првог 

основног суда у Београду, за заменика Дисциплинског тужиоца, почев од 25.10.2016. 

године. 

20. Високи савет судства је именовао Цвету Кајевић Грубишић, судију Основног 

суда у Вршцу и Гордану Вељовић, судију Вишег суда у Крагујевцу, за чланове 

Дисциплинске комисије.  

21. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске фунцкије: 

 Зорану Прибишићу, судији Прекршајног суда у Зрењанину, због навршења 

радног века дана 22.11.2016. године; 

 Светлани Савић, судији Вишег суда у Пожаревцу, због навршења радног века 

дана 25.11.2016. године. 

22. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске фунцкије судији  

Привредног суда у Зрењанину, због губитка радне способности.  

23. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске фунцкије судије 

поротника на лични захтев, Александру Ранђеловићу, судији поротнику Основног суда 

у Пожаревцу, даном доношења одлуке.  

24. Високи савет судства је донео одлуку о упућивању судија на студијско 

путовање, тако што се одобрава студијска посета: 

 Оливери Пејак Прокеш, судији Апелационог суда у Новом Саду, у периоду 

од 28. до 29. октобра 2016. године, ради присуствовања међународној 

конференцији која ће се одржати з Темишвару у организацији The West 

University of Timisoara – Faculty of Law. 

 Душици Маринковић, Гордани Џакула, Гордани Гајић Салзбергер, 

Радојки Маринковић и Гордани Богдановић, судијама Управног суда 

Министарству правде и управним судовима у Савезној Републици Немачкој, 

која ће се одвијати у Берлину и Лајпцигу у периоду од 6. до 10. новембра 2016. 

године, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији. 

 Снежани Андрејевић, судији Врховног касационог суда, у Будву, ради 

присуства Другој регионалној конференцији правосудних савета, која се 

одржава у периоду од 16. до 19. новембра 2016. године, у организацији Судске 

администрације Норвешке. 

 Биљани Синановић, судији Врховног касационог суда, у периоду од 1. до 2. 

новембра 2016. године, ради присуствовања конференцији “Превенција и борба 

против корупције у правосуђу и тужилаштву у југоисточној Европи“ у 

Букурешту у Румунији. 

 Бранислави Апостоловић и Гордани Ајншпилер Поповић, судијама 

Врховног касационог суда (судије су чланови Програмског савета), Тањи 

Павловић Недељковић, судији Апелационог суда у Крагујевцу, Светлани 
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Томић Јокић, судији Апелационог суда у Новом Саду, Наталији Бобот, 

судији Вишег суда у Београду и председнику Првог основног суда у 

Београду, Весни Миљуш, судији Вишег суда у Београду, Светлани Алексић, 

судији Вишег суда у Београду, Маји Илић, судији Вишег суда у Београду, 

Наташи Албијанић, судији Вишег суда у Београду и Небојши Ђуричић, 

судији Другог основног суда у Београду у оквиру пројекта „Подршка 

Европске уније Правосудној академији“, која обухвата посету Правосудном 

центру за обуке у Утрехту, Холандија у периоду од 13. до 15. новембра 2016. 

године, затим посету Правосудној академији Шпаније у Барселони, у периоду 

од 16. до 18. новембра 2016. године. 

25.  Високи савет судства је закључио да се затражи сагласност председника 

Основног суда у Новом Пазару и председника Основног суда у Рашки за премештај 

судије Бранкице Диздаревић, судије Основног суда у Новом Пазару.  

26. Високи савет судства је донео одлуку да се Данијела Дукић, судија Привредног 

суда у Краљеву премешта у Привредни суд у Београду, почев од 01.01.2017.године. 

27.  Високи савет судства је донео одлуку да је мишљење Медицинског факултета у 

Београду довољан основ за судију да буде на боловању, које јој отвара и продужава 

посебна комисија.  

28.  Високи савет судства је донео одлуку да се одбије предлог председника 

Прекршајног суда у Сјеници  о упућивању судије Прекршајног суда у Сјеници  на 

обавезан здравствени преглед.  

29. Високи савет судства је донео одлуке о избору судија са трогодишњим 

мандатом на сталну судијску функцију, тако што се: 

 Александар Васић, судија Привредног суда у Београду са трогодишњим 

мандатом бира на сталну судијску функцију у Привредни суд у Београду, почев 

од 28. новембра 2016. године. 

 Јасмина Ђурђевић, судија Привредног суда у Ваљеву са трогодишњим 

мандатом бира на сталну судијску функцију у Привредни суд у Ваљеву, почев 

од 23. новембра 2016. године. 

 Оливера Лазић Русов, судија Привредног суда у Новом Саду са трогодишњим 

мандатом бира на сталну судијску функцију у Привредни суд у Новом Саду, 

почев од 23. новембра 2016. године. 

 Бошко Вуковић, судија Привредног суда у Панчеву са трогодишњим мандатом 

бира на сталну судијску функцију у Привредни суд у Панчеву, почев од 22. 

новембра 2016. године. 

 Биљана Перић, судија Привредног суда у Сомбору са трогодишњим мандатом 

бира на сталну судијску функцију у Привредни суд у Сомбору,  почев од 23. 

новембра 2016. године. 

 

 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић                          


