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 ЗАКЉУЧЦИ СА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ 04. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ 

 

 

1. Високи савет судства је усвојио Записник са Двадесетчетврте редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 14. октобра 2014. године и 

Записник са Двадесетпете редовне седнице Високог савета судства која је одржана 

21. октобра 2014. године. 

 

2. Високи савет судства је донео одлуку о расписивању огласа за избор 2997 

судија поротника у судовима опште и посебне надлежности на територији 

Републике Србије. 
 

3. Високи савет судства је одложио одлучивање за тачку 3. усвојеног Дневног 

реда. 
 

4. Поступајући по захтеву Дијане Јанковић, судије Апелационог суда у Нишу, 

Високи савет судства је донео одлуку да обављање послова предавача из области 

кривичног права на Високој школи струковних студија у Нишу и на Правном 

факултету за привреду и правосуђе у саставу Правосудне академије у Новом Саду,  

није неспојиво са судијском функцијом. 
 

5. Поступајући по допису председника Основног суда у Убу, Високи савет 

судства је донео одлуку да судији Основног суда у Убу, престаје судијска 

функција, због трајног губитка радне способности за обављање судијске функције, 

даном правноснажности одлуке. 
 

6. Поступајући по допису председника Првог основног суда у Београду, 

Високи савет судства је донео одлуку о упућивању на студијско путовање у 

Луксембург ради присуства семинару „EU Judicial cooperation in criminal matters: 

the practioner's view“ који се одржава у Луксембургу, дана 01. и 02. децембра 2014. 

године, Живка Јевђенијевићу, судије Првог основног суда у Београду. 
 

7. Поступајући по допису председника Апелационог суда у Београду,  Високи 

савет судства је донео одлуку о упућивању на студијско путовање у Будву ради 

присуства семинару на тему високотехнолошког криминала, дана 05. и 06. 

новембра 2014. године, Бојане Пауновић, судије Апелационог суда у Београду. 
 



8. Поступајући по допису Мирјане Илић, дисциплинског тужиоца Високог 

савета судства, Боривоја Папа, Слободанке Гутовић и Драгане Миросављевић, 

заменицка дисциплинског тужиоца, Високи савет судства је донео одлуку о 

упућивању на студијско путовање у Париз, ради присуства стручном раду у вези са 

дисциплинским поступком, у периоду од 18. до 21. новембра 2014. године, Мирјане 

Илић, дисциплинског тужиоца Високог савета судства, Боривоја Папа, Слободанке 

Гутовић и Драгане Миросављевић, заменика дисциплинског тужиоца. 
 

9. Поступајући по захтву судија Прекршајног апелационог суда,  Високи савет 

судства је одбио захтев судија Прекршајног апелационог суда да им се повећа 

плата за 15%. 
 

10. Високи савет судства је одбио као неосновану притужбу Биљане Ђуричић, 

судије Основног суда у Руми. 
 

11. Високи савет судства је одбацио као недозвољену притужбу Зорана 

Марковића, судије Основног суда у Лебану. 
 

12. Високи савет судства је прихватио Предлог за разрешење Дисциплинске 

комисије у предмету број: 116-04-00520/2014-05. 
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