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 ЗАКЉУЧЦИ СА ДРУГЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 23. jaнуара 2014. године 

 

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

савета судства која је одржана  16. јануара 2014. године. 

2. Високи савет судства је одбио приговор Марије Нешић, судије Основног суда 

у Новом Саду и потврдио Одлуку Високог савета судства о престанку судијске 

функције број: 116-04-00425/2013-01 од 05. децембра 2013. године. 

3. Високи савет судства је донео одлуку да се огласи избор председника у 

привредним  судовима, основним судовима и прекршајним суовима у Републици 

Србији. 

                Високи савет судства је образовао комисију за избор председника у 

привредним судовима, основним судовима и прекршајним судовима  у Републици 

Србији, у следећем саставу: 

 

       1) Мирјана Ивић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије; 

       2)  Мирољуб Томић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије; 

       3)  Соња Видановић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије. 

 

4. Високи савет судства је именовао чланове дисциплинских органа, тако што 

се: 

 Mирјана Илић, судија Вишег суда у Београду, именује за Дисциплинског 

тужиоца. 

 Слободанка Гутовић, судија Основног суда у Новом Саду, именује за заменика 

Дисциплинског тужиоца. 

 Милевка Миленковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, именује за 

председника Дисциплинске комисије. 

 Жива Новаковић, судија Прекршајног апелационог суда, именује се за члана 

Дисциплинске комисије. 



 Томислав Трајковић, судија Вишег суда у Нишу, именује за заменика члана 

Дисциплинске комисије. 

5. Високи савет судства је утврдио право на накнаде за одвојен живот за 19 

судија Управног суда, Привредног апелационог суда и Прекршајног апелационог суда. 

6.  У поступку извршења пресуде Управног суда број: III-2 У 1534/12 од 24. маја 

2013. године и решења број: III-2 У 1534/12  од 20. децембра 2013. године, Високи 

савет судства је донео одлуку којом је Рајку Бојићу престала дужност судије за 

прекршаје Општинског органа за прекршаје у Ковину 31. децембра 2009. године. 

7. Високи савет судства је одбацио четири пријаве које су поднете на оглас за 

избор председника виших судова у Републици Србији, који је објављен у ,,Службенoм 

гласнику РС”, број 113 од 22. децембра 2013. године и дневном листу „Политика”. 
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 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 
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