
                           
                 Република Србија 
          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

              Број: 06-00-76/2014-01 

     Датум: 14. октобар 2014. године 

                       Б е о г р а д 

 

  
 

одржане 14. октобра 2014. године 

 

1. Поступајући по предлогу Дисциплиснке комисије, Високи савет судства је 

прихватио Предлог за разрешење Дисциплинске комисије у предмету број: 116-04-

00268/2014-05. 

 

2.  Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције Момчилу 

Минићу, судији Основног суда у Новом Пазару, дана 20. октобра 2014. године због тога 

што навршава 40 година стажа осигурања. 

 

3.   Високи савет судства је донео одлуку о престанку функције судије поротника 

Звонку Крстићу, судији поротнику Основног суда у Прокупљу, дана 14. окотбра 2014. 

године. 

 

4. Високи савет судства је донео одлуку да се распише оглас за попуну 2 

упражњена судијска места у Основном суду у Новом Пазару, оглас за попуну 2 

упражњена судијска места у Основном суду у Сјеници, оглас за попуну 2 упражњена 

судијска места у Вишем суду у Сомбору, оглас за попуну 3 упражњена судијска места у 

Апелационом суду у Нишу и оглас за попуну 4 упражњена судијска места у 

Апелационом суду у Новом Саду. 

 

5. Високи савет судства је донео одлуку о образовању Комисије за избор судија у 

Апелационом суду у Нишу и Апеационом суду у Новом Саду, у саставу: 

1. Мирјана Ивић, председник Комисије, 

2. Бранка Банчевић, члан Комисије, 

3. Мирољуб Томић, члан Комисије. 

 

6. Високи савет судства је донео одлуку о образовању Комисије за избор судија у 

Вишем суду Сомбору, Основном суду у Новом Пазару и Основном суду у Сјеници: 

1. Мирољуб Томић, председник Комисије, 

2. Бранка Банчевић, члан Комисије, 

3. Соња Видановић, члан Комисије. 

 

7. Високи савет судства је донео одлуку о образовању Комисије за избор судија у 

Прекршајном апелационом суду и Прекршајном суду у Београду: 

1. Мирољуб Томић, председник Комисије, 

2. Соња Видановић, члан Комисије, 

3. Александар Стоиљковски, члан Комисије. 



  

 

8.  Високи савет судства је донео одлуку да се упути допис председнику 

Фудбалског савеза Србије у циљу провере да ли се за обављање функције председника 

Арбитражне дисциплинске комисије, прима одређена накнада. 

 

9. Високи савет судства је донео одлуку да Андрији Вуковићу, судији Основног 

суда у Аранђеловцу престаје судијска функција дана 14. октобра 2014. године, због 

разрешења. 

 

10. Поступајући по предлогу Дисциплиснке комисије, Високи савет судства је 

прихватио Предлог за разрешење Дисциплинске комисије у предмету број: 116-04-

00233/2014-05. 

 

           

 

                                  

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                           Драгомир Милојевић 
 


