
                            
                 Република Србија 

        ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

              Број: 06-00-38/2013-01  

           Датум: 17. септембар 2013. 

                       Б е о г р а д 

 

 

  

 

одржане 17. септембра  2013. године 

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

Високог савета судства која је одржана 03. септембра 2013. године. 

 

2. Високи савет судства је у поступку извршења пресуда Управног суда, којима су  

усвојене тужбе неизабраних судија за прекршаје изјављене против одлуке Високог 

савета судства број: 06-00-02/2010-01 oд 13. јануара 2010. године и предмети враћени 

на поновно одлучивање донео 35 одлука и то: 

 

1) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 6 У 18648/10 oд 

29.11.2012.године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Милеви 

Павићевић престала дужност судије Веће за прекршаје у Краљеву  31. децембра 

2009. године. 

2) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 11 У 3070/12 oд 28.02.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Стаменки Спасковој 

престала дужност судије Градског судије за прекршаје града Београда 31. 

децембра 2009. године. 

3) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 3 У 1526/12 oд 06.03.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Зечевић Снежани 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Мајданпеку 31. 

децембра 2009. године. 

4) У поступку извршења пресуде Управног суда број: I-2 У 102/12 oд 22.02.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Oливери Вукашиновић 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Ужице 31. децембра 

2009. године. 

5) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 11 У 9946/12 oд 28.02.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Славици Мишић престала 

дужност судије Општинског органа за прекршаје у Шапцу 31. децембра 2009. 

године. 

6) У поступку извршења пресуде Управног суда број: I-2  У 1137/12 oд 14.03.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Драгани Лужњанин 
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престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Крушевцу 31. 

децембра 2009. године. 

7) У поступку извршења пресуде Управног суда број: I-19  У 9872/12 oд 21.01.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Зорану Обрадовићу 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Баточини 31. 

децембра 2009. године. 

8) У поступку извршења пресуде Управног суда број: II-1 У 16930/12 oд 

11.04.2013. године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Витошевић 

Вери престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Ораховцу 31. 

децембра 2009. године. 

9) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 23 У1588/12 oд 28.03.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Невенки Родић-Крпетић 

престала дужност судије Већа за прекршаје у Београду 31. децембра 2009. 

године. 

10) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 21 У 13033/11 oд 14.02.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Дивни Ђорђевић  

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Крушевцу 31. 

децембра 2009. године. 

11) У поступку извршења пресуде Управног суда број: I-2 У 17055/12 oд 28.03.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Тодоровић Снежани 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Трстенику 31. 

децембра 2009. године. 

12) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 19 У 119855/12 oд 

28.02.2013.  године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Рушоу 

Дедеићу престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Тутину 31. 

децембра 2009. године. 

13) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 11 У 9386/12 oд 28.02.2013.  

године, Високи савет судства је једногласно донео одлуку којом је Звездану 

Рајчићу престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Вучитрну 

31. децембра 2009. године. 

14) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 7  У 1907/12 oд 23.04.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Јадранки Мијовић 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Старој Пазови 31. 

децембра 2009. године. 

15) У поступку извршења пресуде Управног суда број: I-2 У 574/12 oд 18.04.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Радуни Ђурчић престала 

дужност судије Општинског органа за прекршаје у Врњачкој Бањи 31. децембра 

2009. године. 

16) У поступку извршења пресуде Управног суда број: I-2 У 1873/12 oд 18.04.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Слађани Рајић престала 

дужност судије Општинског органа за прекршаје у Пријепољу 31. децембра 

2009. године. 

17) У поступку извршења пресуде Управног суда број: III-9 У 9727/12 oд 25.04.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Јосип Стојчић престала 

дужност судије Општинског органа за прекршаје у Бачкој Тополи 31. децембра 

2009. године. 

18) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 6 У 9759/12 oд 28.02.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Божидару Узелцу 
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престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Бачкој Младеновцу 

31. децембра 2009. године. 

19) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 19 У17389/12 oд 21.03.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Милић снежани престала 

дужност судије Општинског органа за прекршаје у Приштини 31. децембра 

2009. године. 

20) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 11 У 16593/12 oд 25.04.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Маринковић Љубици 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Неготину 31. 

децембра 2009. године. 

21) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 19 У 3438/13 oд 26.04.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Снежани Добрињац 

престала дужност Градског судије за прекршаје града Београда 31. децембра 

2009. године. 

22) У поступку извршења пресуде Управног суда број: III-4 У 14167/11 oд 

24.05.2013.  године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Слађане Баста 

Марковић престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Кули 31. 

децембра 2009. године. 

23) У поступку извршења пресуде Управног суда број: III-12 У 6370/12 oд 

23.05.2013.  године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Александри 

Стаменовић престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у 

Суботици  31. децембра 2009. године. 

24) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 21 У 16315/12 oд 06.06.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Љубинки Гвозденовић 

Николић престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Шапцу 31. 

децембра 2009. године. 

25) У поступку извршења пресуде Управног суда број: III-3 У 632/12 oд 24.05.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Влади Флекачу престала 

дужност судије Општинског органа за прекршаје Новом Саду 31. децембра 2009. 

године. 

26) У поступку извршења пресуде Управног суда број: III-2 У 9955/12 oд 24.05.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Милени Вучковић 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Панчеву 31. 

децембра 2009. године. 

27) У поступку извршења пресуде Управног суда број: III-3 У 7895/12 oд 24.05.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Гордани Николић 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Панчеву 31. 

децембра 2009. године. 

28) У поступку извршења пресуде Управног суда број: III-4 У 1429/11 oд 24.05.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Славки Билбији престала 

дужност судије Општинског органа за прекршаје у Сремској Митровици 31. 

децембра 2009. године. 

29) У поступку извршења пресуде Управног суда број: II-1 У 3307/13 oд 23.05.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Богољубу Пејчићу 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Гаџином Хану 31. 

децембра 2009. године. 

30) У поступку извршења пресуде Управног суда број: III-3 У 12675/11 oд 

14.06.2013.  године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Оливери 
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Тихомировић Вигњевић престала дужност судије Општинског органа за 

прекршаје у Апатину 31. децембра 2009. године. 

31) У поступку извршења пресуде Управног суда број: I-3 У 13167/11 oд 14.06.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Снежани Милановић 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Лапову 31. 

децембра 2009. године. 

32) У поступку извршења пресуде Управног суда број: II 2 У 3143/13 oд 12.07.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Зорици Јовановић 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Сурдулици 31. 

децембра 2009. године. 

33) У поступку извршења пресуде Управног суда број: II-4 У 1131/12 oд 12.07.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Славици Ристић престала 

дужност судије Општинског органа за прекршаје у Нишу 31. децембра 2009. 

године 

34) У поступку извршења пресуде Управног суда број: 21У 12763/11 oд 06.06.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Крстић Милану престала 

дужност судије Општинског органа за прекршаје у Шапцу 31. децембра 2009. 

године. 

35) У поступку извршења пресуде Управног суда број: I-2У 11636/12 oд 18.04.2013.  

године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Личина Шафћету 

престала дужност судије Општинског органа за прекршаје у Новом Пазару 31. 

децембра 2009. године 

 

     3.  Високи савет судства је донео одлуку број: 119-01-215/2013-01 о престанку 

судијске функције Драгомирки Босиљчић, судији Вишег прекршајног суда због 

навршења радног века (40 година стажа осигурања) дана 10. октобра 2013. године. 

      

       4. Високи савет судства је донео одлуку број: 119-00-224/2013-01 о престанку 

судијске функције Николи Вазури, судији Вишег суда у Косовској Митровици због 

навршења радног века (65 година живота) дана 16. септембра 2013. године. 

 

       5. Високи савет судства је донео одлуку број: 112-01-000120/2013-01 да се Радован 

Петровић, судија Прекршајног суда у Београду, упути на рад у Прекршајни суд у 

Панчеву, почев од 23. септембра 2013. године, а најдуже на годину дана. 

 

       6.  Високи савет судства именовао је Пап Боривоја, судију Основног суда у Новом 

Саду за заменика Дисциплинског тужиоца ( Одлука број: 119-05-225/2013-01). 

            Високи савет судства је донео одлуку број: 021-05-98/2013-01, којом се Пап 

Боривоју, судији Основног суда у Новом Саду умањује прилив предмета за 40 %, на 

месечном нивоу, почев од 01. октобра 2013. године. 

      7. Поступајући по захтеву Министарства правде и државне управе број: 119-01-

189/2013-22 од 20. августа 2013. године,  Високи савет судства је предложио Јована 

Кордића, судију Привредног суда у Београду како би се у складу са одредбом члана 

354. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу именовао за члана Дисциплинске 

комисије. 
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      8. Поступајући по захтеву Владимира Козара да му се одложи ступање на функцију 

у Привредном суду у Београду, Високи савет судства је утврдио да не постоје 

оправдавајући разлози за одлагање ступања на судијску функцију. 

 

           Високи савет судства је донео одлуку број: 119-00-120/2012-01 којом се сматра 

да Владимир Козар није изабран на судијску функцију у Привредни суд у Београду. 

 

 

 

 

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                        Драгомир Милојевић 

 

 


