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1. Високи савет судства је утврдио Предлог одлуке о избору председника 

Основног суда у Сремској Митровици, тако што се Бранислав Трнинић, судија 

Основног суда у Старој Пазови, предложи за избор председника Основног суда у 

Сремској Митровици. 

 

2. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Основном суду у Димитровграду, који је објављен у „Службеном гласнику 

РС“ број 5/2014 дана 22. јануара 2014. године, Високи савет судства је донео Одлуку о 

предлогу четири кандидата за избор судија који се први пут бирају на судијску 

функцију тако што се: 
 

1. Иван Иванов, из Димитровграда, предлаже за судију Основног суда у 

Димитровграду. 

2. Бранислав Лукић, из Димитровграда предлаже за судију Основног суда у 

Димитровграду. 

3. Наташа Коцић Филиповић, из Ниша, предлаже за судију Основног суда у 

Димитровграду. 

4. Ивана Тошић, из Пирота, предлаже за судију Основног суда у Димитровграду. 

 

3. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Прекршајном суду у Сјеници и Прекршајном суду у Прешеву, који је објављен 

у „Службеном гласнику РС “ број 5/2014 дана 22. јануара 2014. године: 

 

Високи савет судства је донео одлуку да се Драгија Средојевић, судија 

Основног суда у Сјеници бира за судију Прекршајног суда у Сјеници. 

 

          Високи савет судства је донео одлуку да се  Јусуфи Арбен, судијски помоћник у 

Прекршајном суду у Прешеву предложи Народној скуштини за избор судије 

Прекршајног суда у Прешеву. 

 



4.   Високи савет судства је утврдио образац личног листа за судије. 

 

5.   Високи савет судства је донео одлуку да Стојану Јокићу, судији Врховног 

касационог суда, Споменки Зарић, судији Врховног касационог суда и Зорану 

Пашалићу, председнику Прекршајног апелационог суда престаје функција члана 

Управног одбора Правосудне академије са 29. априлом 2014. године. 

 

6. Високи савет судства је донео одлуку да Божидару Голубовићу, судији 

Привредног суда у Зајечару, престаје судијска функција 11. јуна 2014. године, због 

навршења радног века. 

 

7. Високи савет судства је донео одлуку да Славици Аџемовић, судији 

Прекршајног апелационог суда у Београду, престаје судијска функција 26. јуна 2014. 

године, на лични захтев. 

 

8. Високи савет судства је донео одлуку да Братиславу Милосављевићу, судији 

Вишег суда у Неготину, престаје судијска функција 03. јуна 2014. године, због 

навршења радног века. 

 

9. Високи савет судства је донео одлуку да Станчи Пешић, судији Основног суда у 

Сурдулици престаје судијска функција дана 21.05.2014. године због навршења радног 

века. 

 

10. Високи савет судства је донео одлуку којом се утврђује право на накнаду за 

одвојен живот Мирјани Војиновић, судији Апелационог суда у Крагујевцу почев од 01. 

маја 2014. године и Милораду Дедићу, судији Апелационог суда у Новом Саду, почев 

од 01. маја 2014. године. 
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