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 ЗАКЉУЧЦИ СА ШЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  
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1. Високи савет судства је усвојио Записник са Пете редовне седнице Високог 

савета судства, која је одржана  25. фебруара 2014. године. 

 

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

судија Врховног касационог суда, који је објављен дана 22. јануара 2014. године у 

„Службеном гласнику РС “ број 05/14 и дневном листу „Политика“, Високи савет 

судства је донео одлуке о избору осам судија за Врховни касациони суд, тако што се: 

 

1) Олга Ђуричић, судија Управног суда у Београду бира за судију Врховног 

касационог суда; 

2) Јасминка Станојевић, судија Апелационог суда у Београду бира за судију 

Врховног касационог суда; 

3) Драган Скоко, судија Апелационог суда у Новом Саду бира за судију 

Врховног касационог суда; 

4) Бранислава Апостоловић, судија Апелационог суда у Новом Саду бира за 

судију Врховног касационог суда; 

5) Соња Павловић, судија Апелационог суда у Крагујевцу бира за судију 

Врховног касационог суда; 

6) Споменка Зарић, судија Апелационог суда у Београду бира за судију 

Врховног касационог суда; 

7) Божидар Вујичић, судија Апелационог суда у Крагујевцу бира за судију 

Врховног касационог суда; 

8) Бранко Станић, судија Привредног апелационог суда бира за судију 

Врховног касационог суда. 

 

3. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције Весни 

Радовић, судији Трећег основног суда у Београду због навршаења радног века (40 

година стажа осигурања) дана 18. марта 2014. године. 

 

4. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције Невени 

Протић, судији Првог основног суда у Београду дана 28. фебруара 2014. године, на 

лични захтев. 



5. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције Мирјани 

Лазаревић, судији Основног суда у Панчеву дана 20. марта 2014. године, на лични 

захтев.  
 

6. Поступајући по захтевима за престанка функције судије поротника Високи савет 

судства је донео две  одлуке: 
 

1) Александру Ловчанском, судији поротнику Основног суда у Суботици, 

престаје функција судије поротника, на лични захтев; 

 

2) Мирјани Тривић, судији поротнику Основног суда у Суботици, престаје 

функција судије поротника, на лични захтев. 
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