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

савета судства, која је одржана  20. фебруара 2014. године. 

 

2. Високи савет судства је одлучујући о жалби Јефте Миличевића, судије 

Привредног суда у Сремској Митровици и жалби Дисциплинског тужиоца, које 

су изјављене против решења Дисциплинске комисије  број: 116-04-363/2013-05 

од 29. новембра 2013. године преиначио одлуку Дисциплинске комисије у 

погледу изречене санкције, те је Јефти Миличевићу, судији Привредног суда у 

Сремској Митровици који је оглашен одговорним за извршење дисциплинског 

прекршаја обављање активности које су законом одређене као неспојиве са 

судијском функцијом из члана 90. став 1. алинеја 14. Закона о судијама, изрекао 

дисциплинску санкцију умањење плате у износу од 20% за период од шест 

месеци. 

 

3. Високи савет судства је донео одлуку да се Весна Сладојевић, судија Вишег 

суда у Новом Саду упути на рад у Апелациони суд у Новом Саду, почев од 03. 

марта 2014. године, а најдуже годину дана. 

4. Високи савет судства је донео одлуку да се Нада Тијосављевић, судија 

Прекршајног суда у Руми упути на рад у Прекршајни суд у Пријепољу, почев 

од 03. марта 2014. године, а најдуже годину дана. 

5. Високи савет судства је усвојио Завршни извештај Радне групе Високог савета 

судства за притужбе. 

 

6. Високи савет  судства је утврдио право на накнаду за одвојен живот за 42 судије 

републичког ранга и апелационих судова и то за: 8 судија Прекршајног 

апелационог суда, 2 судије Управног суда, 3 судије Апелационог суда у 

Београду, 17 судија Апелационог суда у Крагујевцу, 11 судија Апелационог 

суда у Нишу и 2 судије Апелционог суда у Новом Саду.  

 

http://www.vss.sud.rs/sites/default/files/attachments/Radna%20grupa%20za%20prituzbe-Zavrsni%20izvestaj%20sa%20preporukama.pdf
http://www.vss.sud.rs/sites/default/files/attachments/Radna%20grupa%20za%20prituzbe-Zavrsni%20izvestaj%20sa%20preporukama.pdf


7. Високи савет судства је донео Упутство за састављање извештаја о раду судова. 

8. Високи савет судства је усвојио закључак којим се одбацује предлог за 

понављање поступка у коме је донета Одлука Високог савета судства о 

предлогу за избор судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне 

надлежности број: 06-00-34/2009-01 од 16. децембра 2009. године. 

9. Одлучујући о захтеву Јована Кордића, вршиоца функције председника 

Привредног суда у Београду, Високи савет судства је утврдио да је обављање 

послова председника Комисије која спроводи дисциплинске поступке против 

извршитеља неспојиво са обављањем послова вршиоца функције председника 

Привредног суда у Београду. 

 

10. Високи савет судства је донео одлуку да се Бранки Нинковић Јововић, судији 

Прекршајног суда у Београду одобри мировање радног односа, почев од 01. 

априла 2014. године у складу са чланом 79. став 2. Закона о раду. 

11. Високи савет судства је усвојио Извештај о раду Жалбене комисије судова, 

Извештај о раду Жалбене комисије Високог савета судства и Извештај о раду  

Комисије за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника за 

2013. годину.   

12. Високи савет судства је Оливеру Пејак Прошек, судију Вишег суда у Новом 

Саду упутио на студијско путовање у Хаг, у периоду од 09. до 19. марта 2013. 

године, ради учествовања на семинару „Приступ Правди“. 
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