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 ЗАКЉУЧЦИ СА ОСМЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 25. марта 2014. године 

 

1) Високи савет судства је усвојио Записник са Седме редовне седнице Високог 

савета судства, која је одржана 11. марта 2014. године и Записник са 

Телефонске седнице Високог савета судства, која је одржана 14. марта 2014. 

године. 

 

2) Високи савет судства је донео одлуку број: 021-05-94/2014-01 којом се  

председнику Дисциплинске комисије умањује прилив предмета за 30 %, а 

члановима Дисциплинске комисије и заменицима чланова Дисциплинске 

комисије за 20 %,  на месечном нивоу у суду у коме обављају судијску 

функцију, почев од 01. априла 2014. године. 

 

3) Високи савет судства је утврдио право на накнаду за одвојени живот и то: 

Драгану Скоку, судији Врховног касационог суда, Соњи Павловић, судији 

Врховног касационог суда и Љубинку Ћетеновићу, судији Апелационог суда у 

Крагујевцу. 

 

4) Одлуком Високог савета судства 111-00-52/1/2014-01 од 25. марта 2014. године 

Бранка Банчевић и Александар Стоиљковски, изборни чланови Високог савета 

судства из реда судија одређени су за заменике чланова Комисије за избор 

председника у привредним судовима, основним судовима и прекршајним 

судовима у Републици Србији, која је образована Одлуком Високог савета 

судства број: 111-00-52/2014-01 од 23. јануара 2014. године. Истом одлуком 

одређено је да Мирјану Ивић, председника Комисије за избор председника у 

привредним судовима, основним судовима и прекршајним судовима  у 

Републици Србији у случају одсуства, спречености или изузећа замењује 

Мирољуб Томић, изборни члан Високог савета судства из реда судија и члан 

Комисије. 

 

5) Високи савет судства је закључком одбацио пријаву Жарка Гавриловића, судије 

Основног суда у Чачку коју је поднео на оглас за избор председника 

Привредног суда у Чачку, а који је објављен у „Службеном гласнику РС“8/2014 

од 29. јануара 2014. године. 

 



6) Високи савет судства је донео закључке о одбацивању пријава које су поднете на 

оглас за избор судија привредних судова и Основог суда у Врбасу и то пријаве: 

Драгане Ђукановић, из Новог Сада број:111-00-622/2014-01 од 20. фебруара 

2014. године; Невенке Бачић, из Апатина, број:111-00-695/2014-01 од 26. 

фебруара 2014. године; Даре Лучић, из Врбаса број:111-00-629/2014-01 од 21. 

фебруара 2014. године; Дарка Цуканића, из Београда број:111-00-592/2014-01 од 

21. фебруара 2014. године, Бисерке Стојковић, из Пожаревца број:111-00-

643/2014-01 од 21. фебруара 2014. године, Вишице Сретеновић, из Бора број:111-

00-637/2014-01 од 19. фебруара 2014. године  и Иване Суџуковић, из Зрењанина 

број:111-00-696/2014-01 од 28. фебруара 2014. године. 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                       ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                               Драгомир Милојевић 

 

 


