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1. Високи савет судства је усвојио Записник Двадесет и друге редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 23. септембра 2014. године. 

 

2. Поступајући по поднетим пријавама кандидата на оглас за избор председника у 

судовима опште и посебне надлежности, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 78/2014 дана 25. јула 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку да се 

одбацује пријава Владимира Радивојевића за председника Основног суда у 

Димитровграду, због тога што не испуњава услове. 

  

3. На основу члана 13. алинеја 4. Закона о Високом савету судства („Службени 

гласник РС“, број 116/08 101/10 и 88/11), а у вези са чланом 70. Закона о судијама 

(„Службени гласник РС“, број 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12 и 

101/13), Високи савет судства је утврдио Предлог одлуке за избор председника судова 

опште и посебне надлежности и предложио избор 8 кандидата за председнике судова 

опште и посебне надлежности. 
 

4. Поступајући по поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Привредном суду у Пожаревцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

15/2014 дана 05. фебруара 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку о избору: 

 

- Високи савет судства је донео одлуку да се Сава Тошић, судијски помоћник у 

Привредном суду у Пожаревцу за судију предложи Народној скупштини РС за 

први избор за судију Привредног суда у Пожаревцу. 

- Високи савет судства је донео одлуку да се Светлана Ђурић, судијски помоћник 

у Привредном апелационом суду предложи Народној скупштини РС за први 

избор за судију Привредног суда у Пожаревцу.  

 

5. Поступајући по поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Привредном суду у Зајечару, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 78/2014 

дана 25. јула 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку да се Јелена 

Миленковић, судијски помоћник у Привредном суду у Зајечару, предложи Народној 

скупштини РС за први избор за судију  Привредног суда у Зајечару. 



 

6. Поступајући по жалби Дисциплинског тужиоца на одлуку Дисциплинске 

комисије Високог савета судства број 116-04-00266/2014-05 од 04. јула 2014. године,  

Савет је донео одлуку којом се одбија жалба Дисциплинског тужиоца као неоснована и 

потврђује одлука Дисциплинске комисије Високог савета судства број 116-04-

00266/2014-05 од 04. јула 2014. године. 

 

7. На основу члана 26. став 2. Закона о Правосудној академији, Високи савет 

судстав је утврдио број од дванаест (12) полазника почетне обуке на Правосудној 

академији. 

 

8. Поступајући по допису Основног суда у Новом Саду, Високи савет судства је 

донео одлуку којом се одобрава студијско путовање у Хаг од 19. до 29. октобра 

2014.године, ради присуствовања семинару „Administration of Jusstice“ Анђелки 

Станојевић, судији и председнику Основног суда у Новом Саду. 

 

9. Поступајући по допису председника Апелационог суда у Београду, Савет је 

донео одлуку којом се одобрава студијско путовање у Скопље ради присуства 

међународној конференцији Зорани Делибашић, судији Апелационог суда у Београду. 

 

10. Поступајући по допису председника Апелационог суда у Новом Саду, Савет је 

донео одлуку којом се одобрава студијско путовање на округли сто који ће се одржати 

у Тирани дана 21. новембра 2014. године у оквиру учешћа у програму „Judicial 

cooperation in the region:criminal low and civil low“, Оливери Пејак Прокеш, судији 

Апелационог суда у Новом Саду. 

 

11.  Поступајући по захтеву Миленка Цвијовића, Високи савет судства је донео 

одлуку којом се Миленко Цвијовић, судија Вишег суда у Београду, бира за судију 

Апелационог суда у Београду. 

 

12.  Високи савет судства је донео одлуку којом се за чланове Комисије Врховног 

касационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Управног суда, Апелационог суда у Београду,  Прекршајног апелационог 

суда и Привредног апелационог суда именују: 

1. Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суда, 

2. Соња Павловић, судија Врховног касационог суда, 

3. Божидар Вујичић, судија Врховног касационог суда. 

 

13.  Високи савет судства је донео одлуку којом се за чланове Комисије 

Апелационог суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене 

рада судија и председника Вишег суда у Београду именују: 

1. Јасмина Васојевић, судија Апелационог суда у Београду, 

2. Гордана Комненић, судија Апелационог суда у Београду. 

3. Бранка Дражић, судија Апелационог суда у Београду. 

 

14. Високи савет судства је донео одлуку којом се за чланове Комисије Апелационог 

суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Вишег суда у Врању и Вишег суда у Неготину именују: 

1. Зоран Ђорђевић, судија Апелационог суда у Нишу, 

2. Слободан Стојилковић, Апелационог суда у Нишу, 



3. Слађана Ђуричковић, Апелационог суда у Нишу, 

4. Вера Милошевић, Апелационог суда у Нишу. 

 

15.  Високи савет судства је донео одлуку којом се за чланове Комисије 

Апелационог суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивање 

оцене рада судија и председника Вишег суда у Суботици именују: 

1. Душан Војновић, судија Апелационог суда у Новом Саду, 

2. Боривоје Гајић, судија Апелационог суда у Новом Саду, 

3. Бранка Бајић, судија Апелационог суда у Новом Саду. 

 

        16. Високи савет судства је донео одлуку којом се за чланове Комисије 

Апелационог суда у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивање 

оцене рада судија и председника Вишег суда у Ужицу именују: 

1. Љубинко Ћетеновић, судија Апелационог суда у Крагујевцу,  

2. Марина Илић, судија Апелационог суда у Крагујевцу,  

3. Симонида Милорадовић, судија Апелационог суда у Крагујевцу. 

 

      17.  Високи савет судства је донео одлуку којом се за чланове Комисије Вишег суда 

у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Трећег основног суда у Београду именују:  

1. Константин Митић Врањкић, судија Вишег суда у Београду, 

2. Наталија Бобот, судија Вишег суда у Београду, 

3. Милош Лабудовић, судија Вишег суда у Београду. 

 

18. Високи савет судства је донео одлуку којом се за чланове Комисије Вишег суда 

у Врању за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Врању именују: 

1. Драган Стефановић, судија Вишег суда у Врању, 

2. Нада Човић, судија Вишег суда у Врању, 

3. Мирослава Ристић, судија Вишег суда у Врању. 

 

19. Високи савет судства је донео одлуку којом се за чланове Комисије Вишег суда 

у Неготину за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Неготину именују: 

1. Љиљана Зарић, судија Вишег суда у Неготину,  

2. Слађана Марковић, судија Вишег суда у Неготину,  

3. Томислав Милојковић, судија Вишег суда у Неготину, 

4. Љубица Никић, судија Вишег суда у Неготину, 

5. Душан Царановић, судија Вишег суда у Неготину. 

 

20. Високи савет судства је донео одлуку којом се за чланове Комисије Вишег суда 

у Суботици за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Суботици именују: 

1. Молнар Ференц, судија Вишег суда у Суботици, 

2. Марија Ракић, судија Вишег суда у Суботици, 

3. Иван Богосављев, судија Вишег суда у Суботици. 

 

21. Високи савет судства је донео одлуку којом се за чланове Комисије Вишег суда 

у Ужицу за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Ужицу именују: 



 

1. Раденко Зечевић, судија Вишег суда у Ужицу, 

2. Радмила Рајић, судија и председник Вишег суда у Ужицу, 

3. Биљана Томовић, судија Вишег суда у Ужицу. 

 

22. Високи савет судства је донео одлуку којом се за чланове Комисије 

Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање 

оцене рада судија и председника Прекршајног суда у Новом саду, Прекршајног суда у 

Чачку и Прекршајног суда у Пироту: 

1. Љиљана Илић, судија Прекршајног апелационог суда, 

2. Јован Рајић, судија Прекршајног апелационог суда, 

3. Мирјана Тукар, судија Прекршајног апелационог суда, 

4. Мирослав Јањетовић, судија Прекршајног апелационог суда 

5. Мирослав Петровић, судија Прекршајног апелационог суда. 

 

23. Високи савет судства је донео одлуку којом се за чланове Комисије Привредног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија 

и председника Привредног суда у Београду, Привредног суда у Зрењанину и 

Привредног суда у Нишу : 

1. Невен Вукашиновић, судија Привредног апелационог суда, 

2. Јасминка Обућина, судија Привредног апелационог суда, 

3. Мирослав Николић, судија и председник Привредног апелационог суда. 

 

24.  Високи савет судства је донео одлуку којом се усваја ИМГ презентација за 

усвајање упутства за дефинисање модела типског суда за основне и више судове 

Републике Србије. 

 

       25.   Високи савет судства је донео одлуку да се распише оглас за избор судија у  

Прекршајном апелационом суду за попуну 8 упражњених судијских места и оглас за 

избор судија у Прекршајном суду у Београду за попуну 7 упражњених судијских места.  

                   

 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                           Драгомир Милојевић 

 
 


