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 ЗАKЉУЧЦИ СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 15. априла 2014. године 

 
 

1. Високи савет судства је донео одлуку да се Дејан Терзић, судија Апелационог 

суда у Новом Саду, упућује на рад у Посебно одељење Вишег суда у Београду, почев 

од 01. маја 2014. године, не период од шест година. 

2. Високи савет судства је донео одлуку да се Бранислави Апостоловић, судији 

Врховног касационог суда и Божидару Вујичићу, судији Врховног касационог суда, 

утврђује право на накнаду за одвојени живот, почев од 04. марта 2014. године.  

 

3. Високи савет судства је донео одлуку о образовању Радне групе за израду 

Нацрта правилника о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, 

оспособљености и достојности за избор судија и председника судова, у следећем 

саставу: Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, председник Радне 

групе; Бранка Банчевић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Радне групе; Соња Видановић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

члан Радне групе; Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суда, члан Радне 

групе; Соња Павловић, судија Врховног касационог суда; Јелена Ивановић, судија, 

председник Управног суда; Марија Вуковић Станковић, судија Вишег прекршајног 

суда, члан Радне групе; Јасмина Стаменковић, судија Привредног апелационог суда, 

члан Радне групе; Наталија Бобот, судија Вишег суда у Београду, члан Радне групе и 

Константин Митић Врањкић, судија Вишег суда у Београду. 
 

4. Високи савет судства је донео одлуку да се Љубисав Милошев, судија 

Прекршајног суда у Кикинди премести у Прекршајни суд у Зрењанину, почев од 01. 

маја 2014. године.  
 

5. Високи савет судства је донео пет одлука о престанку судијске функције због 

навршења радног века, и то: 



1. Невенки Балшић, судији Вишег суда у Краљеву, престаје судијска функција 

због навршења радног века (65 година живота) 24.04.2014. године; 

2. Милици Богдан Личен, судији Апелационог суда у Новом Саду, престаје 

судијска функција због навршења радног века (65 година живота) 

19.04.2014. године; 

3. Шефкији Калач, судији Основног суда у Новом Пазару, престаје судијска 

функција због навршења радног века (65 година живота) 19.04.2014. године; 

4. Милану Беговићу, судији Основног суд у Ивањици, престаје судијска 

функција због навршења радног века (65 година живота) 17.04.2014. године; 

5. Радовану Цветковићу, судији Основног суда у Лебану, престаје судијска 

функција због навршења радног века (65 година живота) 17.04.2014. године. 

 

6. Високи савет судства је донео одлуку којом Оливери Нешић, судији поротнику 

Основног суда у Пожаревцу, престаје функција судије поротника на лични захтев 

даном доношења одлуке.   

 

7. Високи савет судства је донео одлуку којом се утврђује престанак функције 

судије поротника, и то за: Саву Папић, Габриелу Пушкарев, Гордану Вујковић, 

Снежану Скендеровић, Еву Цветковић, Едину Ковачевић, Радета Крстића, Ивану 

Радак, Радојку Грабић, Милована Станковића, Саву Марчетића, Тихомира Милошева, 

Владимира Витасовића, Јулију Сич и Милана Зорановића, сви судије поротници у 

Основом суду у Суботици, разрешењем, даном доношења одлуке.  
 

8. Високи савет судства је донео закључак о одбацивању пријава које су поднете 

на оглас за избор председника основних, привредних и прекршајних судова кандидата 

који не испуњавају услове, односно чије су пријаве непотпуне или неблаговремене, 

тако што се: 

 

1. Светозару Станчетићу, судији Прекршајног суда у Шапцу, одбацује се пријава 

број 111-00-654/2014-01 од 25. 02. 2014. године, као неблаговремена; 

2. Нади Митровић Ракић, адвокату, одбацује се пријава за председника Основног 

суда у Смедереву, број 111-00-507/2014-01 од 18. 02. 2014. године због тога што 

не испуњава услове за избор; 

3. Браниславу Лукићу, заменику јавног тужиоца - Више јавно тужилаштво у 

Нишу, одбацује се пријава за председника Основног суда у Димитровграду, број 

111-00-486/2014-01 од 14.02.2014. године због тога што не испуњава услове за 

избор; 

4. Весни Симић, адвокату, одбацује се пријава за председника Основног суда у 

Књажевцу, број 111-00-335/2014-01 од 13.02.2014. године, због тога што не 

испуњава услове за избор; 

5. Славку Жугићу, судији Другог основног суда у Београду, одбацује се пријава за 

председника Првог основног суда у Београду, број 111-00-451/2014-01 од 14.02. 

2014. године због тога што пријава није потписана; 

6. Жарку Гавриловићу, судији Основног суда у Чачку, одбацује се пријава за 

председника Привредног суда у Чачку, број 111-00-78/2014-01 од 03.02.2014. 

године због тога што не испуњава услове за избор. 

 

 



8. У предметима у којима су судије повукле пријаве за председника суда, Високи 

савет судства је обуставио поступак, и то за:  

 

1. Братислава Стевановића, судију Основног суда у Крагујевцу, који је поднео 

пријаву за избор председника Основног суда у Крагујевцу; 

2. Бранку Милидраговић, судију Основног суда у Зајечару, која је поднела пријаву 

за избор председника Основног суда у Зајечару; 

3. Зорана Марковића, судију Основног суда у Зајечару, који је поднео пријаву за 

избор председника Основног суда у Зајечару; 

4. Десимира Јовановића, судију Основног суда у Неготину, који је поднео пријаву 

за избор председника Основног суда у Неготину и Основног суда у Мајданпеку, 

а пријаву је повукао за избор председника Основног суда у Мајданпеку; 

5. Серјевић Вању, судију Привредног суда у Нишу, која је поднела за избор 

председника Привредног суда у Нишу; 

6. Марицу Ђукић, судију Привредног суда у Београду, која је поднела пријаву за 

избор председника Привредног суда у Београду. 
 

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић 


