
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 
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Б е о г р а д 

 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ СА ДВАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 24. маја 2017. године  

 

 

1. Високи савет судства је усвојио Записник са Једанаесте редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 10. маја 2017. године; 

 

2. Високи савет судства донео је Одлуку о измени Одлуке о броју судија у судовима, 

тако што је утврдио да Управни суд има председника и 50 судија.  

 

3. Високи савет судства донео је Одлуку да истовремено разматра тачке 3. и 4. 

Дневног реда, па је донео Одлуку да се судијама које обављају функцију у 

Прекршајном суду у Београду повећа плата за 15% на основу одредбе члана 42. 

Закона о судијама, до попуне упражњених судијских места у том суду.  

 

4. Високи савет судства одбио је притужбу Браниславе Савовић, судије Вишег суда 

у Пожарецу, која је поднета у смислу члана 29. Закона о судијама, као 

неосновану.  

 

5. Високи савет судства је донео одлуку да обављање посла предавача на 

семинарима које организује Привредна комора Србије није неспојиво са 

судијском функцијом. 

 

6. Високи савет судства је усвојио методологију вредновања предмета по тежини за 

судове у Србији и одобрио да се приступи примени формуле у 20 пилот судова.  

 

7. Високи савет судства је донео одлуке о престанку судијске функције због 

навршења радног века, и то: 

 

- Гордани Митровић, судији Прекршајног суда у Лесковцу, престаје судијска 

функција 19. маја 2017. године, 

- Момчилу Крстићу, судији Основног суда у Косовској Митровици, престаје 

судијска функција 20. маја 2017. године, 

- Миленку Тодоровићу, судији Апелационог суда у Београду, престаје судијска 

функција 28. маја 2017. године, 

- Душици Добросављевић, судији Привредног суда у Лесковцу, престаје судијска 

фунцкија 30.05.2017. године, 



- Драгану Петковићу, судији Привредног суда у Краљеву, престаје судијска 

фунцкија 31.05.2017. године, 

- Сел Чонки Илони, судији Основног суда у Сенти, престаје судијска фунцкија 

01.06.2017. године, 

- Даници Миљевић, судији Вишег суда у Пожаревцу, престаје судијска фунцкија 

05.06.2017. године, 

- Драгану Стафановићу, судији Вишиг суда у Врању, престаје судијска фунцкија 

19.06.2017. године, 

- Верици Буквић, судији Вишег суда у Сомбору, престаје судијска фунцкија 

21.06.2017. године, 

- Ксенији Стрезоски, судији Основног суда у Новом Саду, престаје судијска 

фунцкија 01.07.2017. године, 

- Јадранки Ињац, судији Управног суда, престаје судијска фунцкија 06.07.2017. 

године, 

- Милеви Мисаиловић, судији Привредног суда у Београду, престаје судијска 

фунцкија 14.07.2017. године, 

- Данки Пудар, судији Основног суда у Лозници, престаје судијска фунцкија 

16.07.2017. године, 

- Шерфези Андрашу, судији Основног суда у Бачкој Паланци, престаје судијска 

фунцкија 21.07.2017. године, 

- Живославу Лукићу, судији Основног суда у Шапцу, престаје судијска фунцкија 

23.07.2017. године, 

- Љубинки Милисављевић, судији Основног суда у Брусу, престаје судијска 

фунцкја 27.07.2017. године. 

 

8. Високи савет судства донео је одлуку да Мири Петковић, судији поротнику 

Основног суда у Зрењанину, престаје функција судије поротника на лични захтев, 

даном доношења одлуке.  

 

9. Високи савет судства је донео одлуке о избору судије који су први пут бирани на 

судијску функцију на период од три године на сталну судијску функцију, и то:  

 

- Ивана Тошић, судија Основног суда у Димитровграду, почев од 10. јуна 2017. 

године; 

- Иван Иванов, судија Основног суда у Димитровграду, почев од 10. јуна 2017. 

године; 

- Наташа Коцић Филиповић, судија Основног суда у Нишу, почев од 10. јуна 

2017. године; 

- Љубица Маринковић, судија Прекршајног суда у Неготину, почев од 19. јуна 

2017. године; 

- Ана Јаћимовић, судија Прекршајног суда у Неготину, почев од 19. јуна 2017. 

године. 

 

10. Високи савет судства је донео Одлуку о измени Одлуке Високог савета судства 

број 119-05-328/2017-01 од 08. маја 2017. године о именовању чланова Комисије 

Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и оцене рада судија и 

председника Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и 

Трећег основног суда у Београду, тако што се уместо судије Вере Софреновић, за 

председника Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка 

вредновања и оцене рада судија и председника Првог основног суда у Београду, 

Другог основног суда у Београду и Трећег основног суда у Београду, одређује 



судија Вишег суда у Београду Слађана Марковић и уместо судије Ивана Илића, за 

заменика члана Комисије за спровођење поступка вредновања и оцене рада судија 

и председника Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду 

и Трећег основног суда у Београду, одређује се судија Вишег суда у Београду 

Весна Џелетовић Цуцић.  

 

11. Високи савет судства је донео одлуке о упућивању судија на студијско путовање, 

и то:  

 

- Драгомир Милојевић, судија, председник Врховног касационог суда позван је 

на Конференцију председника Врховних судова Централне и Источне Европе, у 

периоду од 04 – 07. јуна 2017. године, у Будимпешту, Мађарска. Трошкове 

сноси организатор. 

- Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суда, заменик председника суда, 

путују у Будву, Црна Гора, ради учешћа на Трећој регионалној конференцији 

правосудних савета држава региона, у периоду од 06 – 09. јуна 2017.године; 

Трошкови смештаја падају на терет организатора – УНДП и Влада Норвешке, а 

трошкови авионског превоза и дневница на терет Врховног касационог суда. 

- Мр Дарко Тадић, судија, председник Вишег суда у Новом Саду, Дијана 

Јанковић, судија Апелационог суда у Нишу и Јасминка Бакић, судија Првог 

основног суда у Београду, упутили су захтев за упућивање на студијско 

путовање у Хаг, Холандија, ради учешћа на семинару и обуци “The 

administration of Justice”, у оквиру Matra Rule of Law Training Program, програм 

Владе Холандије, у периоду од 07 – 16. јуна 2017. године. Тема је да се 

носиоцима руководећих функција у судовиам омогући додатна обука за послове 

руковођења судом и судском администрацијом. Трошкове пута у целости сноси 

организатор. 

 

12. Високи савет судства одредио је Александра Пантића и Матију Радојичића, 

изборне чланове Високог савета судства из реда судија, да узму учешће на XII 

Међународној конференцији Балканско Евро-медитеранске мреже правосудних 

савета, од 10 – 11. јула 2017. године, Бургас, Бугарска.  

 

 

  

ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Драгомир Милојевић 

 


