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 ЗАКЉУЧЦИ СА ШЕСНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 17. јуна 2014. године 

 

 
 

1. Високи савет судства је усвојио Записник са Петнаесте редовне седнице 
Високог савета судства која је одржана 03.  јуна 2014. године. 
 

                    2. У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за 
избор судија у Апелационом суду у Београду, Апелационом суду у Крагујевцу и 

Апелационом суду у Новом Саду, који је објављен у „Службеном гласнику РС “ број 
32/2014 дана 20. марта 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку о избору 5 
судија  за Апелациони суд у Београду, тако што се: 

 
1) Веселинка Милошевић, судија Вишег суда у Београду бира за судију 

Апелационог суда у Београду. 
2) Јасна Беловић, судија Вишег суда у Београду бира за судију 

Апелационог суда у Београду. 

3) Весна Караџић Ристић, судија Вишег суда у Београду бира за судију 
Апелационог суда у Београду. 

4) Александар Ивановић, судија Вишег суда у Београду бира за судију 
Апелационог суда у Београду. 

5)  Весна Станковић,  судија Првог основног суда у  Београду бира за 

судију Апелационог суд у Београду. 
 

У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 
Апелационом суду у Крагујевцу, Високи савет судства је донео одлуку о избору 5 
судија  за Апелациони суд у Крагујевцу, тако што се: 

1) Грозда Арнаут, судија Вишег суда у Крагујевцу, бира за судију 
Апелационог суда у Крагујевцу. 

2) Татјана Кандић, судија Вишег суда у Чачку, бира за судију 

Апелационог суда у Крагујевцу. 
3) Мирјана Станковић, судија Основног суда у Крагујевцу бира за 

судију Апелационог суда у Крагујевцу. 



4) Марија Марковић, судија Основног суда у Чачку, бира за судију 

Апелационог суда у Крагујевцу. 
5) Јасмина Јовановић, судија Основног суда у Краљеву, бира за судију 

Апелационог суда у Крагујевцу. 

У поступку одлучивања о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 
Апелационом суду у Новом Саду, Високи савет судства је донео одлуку о избору 5 

судија  за Апелациони суд у Новом Саду, тако што се: 

1) Весна Сладојевић, судија Вишег суда у Новом Саду бира за судију 
Апелационог суда у Новом Саду. 

2)   Јасмина Дивнић, судија Вишег суда у Новом Саду бира за судију 

Апелационог суда у Новом Саду. 
3) Вера Крстин, судија Вишег суда у Новом Саду  бира за судију 

Апелационог суда у Новом Саду. 
4) Оливера Пејак Прокеш, судија Вишег суда у Новом Саду бира за      

судију Апелационог суда у Новом Саду. 

5) Нада Кнежевић Антић, судија Вишег суда у Суботици бира за судију 
Апелационог суда у Новом Саду. 

 Високи савет судства је обуставио поступак за три кандидата и одбацио 

пријаву Ненада Нецића, које пријаве су поднете на оглас за избор судија у 
Апелационом суду у Београду и Апелационом суду у Крагујевцу, који је објављен у 

„Службеном гласнику РС “ број 32/2014 дана 20. марта 2014. године. 

 

3. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције: 
1)  Милици Милосављевић, судији Вишег суда у Пожаревцу, због навршења 

радног века (65 година живота) дана 28.07.2014. године. 
2)  Владимиру Радивојевићу, судији Основног суда у Књажевцу, престаје судијска 

функција због навршења радног века (40 година стажа осигурања), дана 21. јула 

2014. године. 
3) Елвири Дражилов, судији Основног суда у Панчеву, дана 11. јуна 2014. године, 

на лични захтев. 

4) Мирјани Ђурђевић, судији Основног суда у Старој Пазови, дана 16. јуна 2014. 
године, на лични захтев. 

5) Еви Киш, судији Прекршајног суда у Зрењанину, дана 14. јула 2014. године, на 
лични захтев. 

6) Ђорђевић Миодрагу, судији Прекршајног суда у Врању због потпуног губитка 

радне способности. 
 

 Одлучујући по приговору Радмиле Нанић, судије Основног суда у Новом Саду 
Високи савет судства је  донео одлуку којом се одбија приговор Радмиле Нанић, судије 
Основног суда у Новом Саду и потрвђује одлука Виског савета судства број 119-00-

0021/2013-01 од 29.04.2014. године. 

 



4. Високи савет судства је у складу са одредбом члана 19. Закона о судијама донео 

решења о премештају 3 судије, тако што се: 
1) Горан Милић, судија Прекршајног суда у Пожаревцу премешта у Прекршајни  

суд у Београду, 
2) Љиљана Пајић, судија Прекршајног суда у Неготину премешта у Прекршајни 

суд у Београду. 

3) Радован Петровић, судија Прекршајног суда у Београду, премешта се у 
Прекршајни суд у Панчеву. 

 
 

5. Високи савет судства је утврдио право на накнаду за одвојен живот Дејану Терзићу, 

судији Апелационог суда у Новом Саду. 

 

6.  Високи савет судства је донео одлуку којом се одобрава студијско путовање Душку 
Миленковићу, председнику Апелационог суда у Београду и Зорану Савићу, 

Верољубу Цветковићу и Соњи Манојловић, судијама Апелационог суда у Београду, 
у Стразбур, у оквиру пројекта Савета Европе “ Подршка судству у Србији у 

примени европске конвенције о људским правима“, које ће се организовати у 
периоду од 07. до 10. јула 2014. године. 

 

7.  Високи савет судства је одбио жалбу и потврдио решење Дисциплинске комисије 
Високог савета судства број 116-04-466/2013-05 од 15.04.2014. године. 

 

8. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције    
разрешењем судијама поротницима Вишег суда у Крагујевцу, и то: 

1) Драгомиру Вученовић, судији поротнику Вишег суда у Крагујевцу, 
2) Богдану Батинић, судији поротнику Вишег суда у Крагујевцу. 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                            Драгомир Милојевић 

 

 
 


