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1. Високи савет судства је усвојио записник са Двадесете и треће редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 30. септембра 2014. године. 

 

2. Поступајући по поднетим пријавама на оглас за попуну 6 упражњених судијских 

места у Вишем суду у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

78/2014 дана 25. јула 2014. године, Високи савет судства је донео одлуке о избору 

судија, тако што се: 

 

1. Светлана Алексић, судија Првог основног суда у Београду бира за судију Вишег 

суда у Београду. 

2. Мирјана Грујичић, судија Првог основног суда у Београду бира за судију Вишег 

суда у Београду. 

3. Зорица Вељић, судија Првог основног суда у Београду бира за судију Вишег суда у 

Београду. 

4. Иван Илић, судија Првог основног суда у Београду бира за судију Вишег суда у 

Београду. 

5. Слободан Керановић, судија Првог основног суда у Београду бира за судију Вишег 

суда у Београду. 

6. Јелена Стојилковић, судија Првог основног суда у Београду бира за судију Вишег 

суда у Београду. 

 

3. Поступајући по поднетим пријавама на оглас за попуну 2 упражњена судијска 

места у Привредном суду у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

15/2014 дана 05. фебруара 2014. године, Високи савет судства је донео одлуке о избору 

судија, тако што се: 

 

1. Дубравка Милошевић, судија Првог основног суда у Београду бира за судију 

Привредног суда у Београду. 

2. Светлана Ђуровић, судија Трећег основног суда у Београду бира за судију 

Привредног суда у Београду. 

 

 



4. Поступајући по захтеву Јовице Илић, судије Основног суда у Параћину, Високи 

савет судства је донео одлуку да посао председника Комисије за вођење поступка и 

доношење решења по захтеву за враћање земљишта није неспојив са судијском 

функцијом. 

 

5. Поступајући по допису председника Вишег суда у Београду,  Високи савет судства 

је донео одлуку којом се одобрава студијско путовање у Сплит, 28. и 29. октобра 2014. 

године, ради присуствовања конференцији ЕУ „Сарадња у кривичном правосуђу: 

заштита сведока у борби против организованог криминала и корупције“,  Александру 

Вујичићу, судији Вишег суда у Београду.       

 

6.  Високи савет судства је утврдио право на накнаду за одвојен живот од породице 

Нади Балашевић, Мири Василијевић и Николи Китаровићу, судијама Управног суда. 

 

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

навршења радног века: 
 

1.  Адему Рамичевићу, судији Основног суда у Новом Пазару, престаје судијска 

функција због навршења радног века (65 година живота), дана 11. новембра 

2014. године; 

2. Мирославу Миловановићу,  судији Апелационог суда у Нишу, престаје судијска 

функција због навршења радног века (65 година живота), 22. новембра 2014. 

године; 

3. Зорици Павков Полић, судији Вишег суда у Сомбору, престаје судијска 

функција због навршења радног века (65 година живота), 22. новембра 2014. 

године. 

 

8. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције на лични 

захтев Олги Сокић, судији Апелационог суда у Београду, дана 21. октобра 2014. године. 

 

9. Високи савет судства је донео одлуку да Мирјани Тодоровић, судији поротнику 

Основног суда у Крагујевцу, престаје функција судије поротника, на лични захтев, дана 

21. октобра 2014. године. 

 

10. Високи савет судства је донео одлуку којом се усваја жалба Дисциплинског 

тужиоца и преиначава решење Дисциплинске комисије 116-04-00389/2014-05 од 08. 

септембра 2014. године у погледу одлуке о дисциплинској санкцији. 

 

11. Поступајући по захтевима за премештај судија, Високи савет судства је донео 

одлуку о премештају судија, тако што се:  

 

 Славиша Вукановић, судија Основног суда у Новом Пазару, премешта у 

Основни суд у Младеновцу, почев од 01. децембра 2014. године. 

 

   Јелена Калађурђевић, судија Привредног суда у Сремској Митровици, 

премешта у Привредни суд у Београду, почев од 01. новембра 2014. године.  

 

12. Високи савет судства је једногласно донео одлуку којом се образује Комисија за 

усклађивање Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности 

судија са Законом о судијама и Закоником о кривичном поступку, у саставу: 



 

1. Александар Стоиљковски, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије, 

2. Милевка Миленковић, председник Дисциплинске комисије Високог савета 

судства, члан Комисије, 

3.  Мирјана Илић, Дисциплински тужилац Високог савета судства, члан Комисије,  

4. Мирјана Павловић, начелник одељења за припрему прописа и европске 

интеграције у Административној канцеларији Високог савета судства, секретар 

Комисије. 

  

13. Високи савет судства је усвојио закључак да министарство правде и Високи 

савет судства заједно поднесу иницијативу за измену одредбе члана 59. Закона о 

судијама. 
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