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 ЗАКЉУЧЦИ СА  ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 27. августа  2013. године 

 
 

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

савета судств, која је одржана 11. јула 2013. године и Записник са Седамнаесте редовне 

седнице Високог савета судства, која је одржана 16. јула 2013. године. 

 

     2. Поступајући по захтеву Берењи Ерне, судије Основног суда у Суботици, Високи 

савет судства је утврдио да судија може да обавља рад у Комисији за вођење поступка и 

доношење решења по захтеву за враћање земљишта, као председник комисије, односно 

обављање ових послова није неспојиво са судијском функцијом. 

 

     3.  Одлучујући о захтеву судије Дарка Тадића, Високи савет судства је донео одлуку 

којом Дарку Тадићу, судији Основног суда у Новом Саду престаје дужност заменика 

Дисциплинског тужиоца, на лични захтев. 

 

       4. Високи савет судства је донео одлуку број: 119-00-187/2013-01 о престанку 

судијске функције Миодрагу Јанковићу, судији Основног суда у Лозници, због 

навршења радног века (65 година живота) 24. августа 2013. године.  
 

       5. Високи савет судства је донео одлуку број: 119-00-206/2013-01 о престанку 

судијске функције Сузани Игић, судији Основног суда у Нишу, због навршења радног 

века (40 година стажа осигурања) 01. августа 2013. године. 
 

       6.  Високи савет судства је донео одлуку број: 119-00-207/2013-01 о престанку 

судијске функције Драгославе Веселиновић, судије Основног суда у Нишу, због 

навршења радног века (65 година живота) 08. августа 2013. године,  
 

       7. Високи савет судства је донео одлуку број: 119-00-208/2013-01 о престанку 

судијске функције Славку Трајковићу, судији Основног суда у Лесковцу, због 

навршења радног века (65 година живота) 01. августа 2013. године.  
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       8. Поступајући по захтеву в.ф. председника Привредног суда у Београду за 

продужење радног века судији Љиљани Мујагић, Високи савет судства налази да у 

конкретном случају нису испуњени услови за продужење радног века, те је донео 

одлуку број: 119-00-203/2013-01 о престанку судијске функције Љиљани Мујагић, 

судији Привредног суда у Београду због навршења радног века (40 година стажа 

осигурања) 30. септембра 2013. године. 

  

    9. Високи савет судства је донео одлуку број: 119-00-204/2013-01 о престанку 

судијске функције Јулијани Златанов, судији Основног суда у Вршцу, на лични захтев 

дана 27. августа 2013. године. 

 

     10. Високи савет судства је донео одлуку број:119-05-2013/2103-01 о престанку 

судијске функције Љејмени Камешничанин, судији Првог основног суда у Београду, на 

лични захтев дана 27. августа 2013. године. 

 

     11. Високи савет судства је донео одлуку којом Сузани Игић, судији Основног суда 

у Нишу, престаје дужност члана Дисциплинске комисије, због престанка судијске 

функције.  

 

     12.  Високи савет судства је донео одлуку о оглашавању конкурса за попуњавање 

положаја, за место секретара Високог савета судства.  

 

     13. Одлучујући о приговору Радомира Гојковића, судије Вишег суда у Лесковцу 

Високи савет судства је одбио приговор и потврдио Одлуку Високог савета судства 

број: 119-00-173/2013-01 од 11. јула 2013. године о престанку судијске функције, због 

навршења радног века.  

 

     14. Високи савет судства је донео одлуку број: 740-03-24/2013-01 о престанку 

функције Добрили Милановић, судији поротнику Основног суда у Параћину.  

 

 

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                        Драгомир Милојевић 

 

 


