
 

 

                           
                 Република Србија 
          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

                Број: 06-00-20/2015-01 

          Датум: 07. април 2015. године 

                       Б е о г р а д 

 

 ЗАКЉУЧЦИ СА ОСМЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 07. априла 2015. године 

 

1. Високи савет судства је усвојио Записник са Четврте редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 10. марта 2015. године;  Записник са Пете 

редовне седнице Високог савета судства која је одржана 13. марта 2015. године;  

Записник са Шесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 17. 

марта 2015. године; Записник са Седме редовне седнице Високог савета судства 

која је одржана 24. марта 2015. године; Записник са Четврте телефонске седнице 

Високог савета судства која је одржана 25. марта 2015.године; Записник са Пете 

телефонске седнице Високог савета судства која је одржана 27. марта 

2015.године и Записник са Шесте телефонске седнице Високог савета судства 

која је одржана 31. марта 2015.године. 

2. Високи савет судства је разматрао притужбу Снежане Николић Гаротић, судије 

Вишег суда у Београду од 19.12.2014. године на поступање председника 

Апелационог суда у Београду доношењем решења Су.бр. I-2 217/14 од 

08.12.2014. године и донео одлуку да се одбаци притужба поднета дана 

19.12.2014. године подносиоца Снежане Николић Гаротић, судије Вишег суда у 

Београду. 

3. Поступајући по изјављеној жалби Дисциплинског тужиоца против решења 

Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-00420/2014-05 од 

30.01.2015. године, Високи савет судства је одбио жалбу Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства као неосновану и потврдио решење 

Дисциплинске комисије Високог савета судства број: : 116-04-00420/2014-05 од 

30.01.2015. године. 

4. Разматрајући захтев председника Управног суда да се судијама Управног суда 

повећа плата, Високи савет судства је утврдио да нису испуњени услови из 

члана 42. Закона о судијама да би Високи савет судства донео одлуку о увећању 

основне плате судијама Управног суда. 

5. Разматрајући захтев председника Другог основног суда у Београду да се 

судијама извршног одељења овог суда повећа плата, Високи савет судства је 

утврдио да нису испуњени услови из члана 42. Закона о судијама да би Високи 

савет судства донео одлуку о увећању основне плате судијама Управног суда. 

6. Разматрајући захтев председника парничног одељења Првог основног суда у 

Београду да се судијама парничног одељења овог суда повећа плата, Високи 

савет судства је утврдио да нису испуњени услови из члана 42. Закона о 

судијама да би Високи савет судства донео одлуку о увећању основне плате 

судијама Управног суда. 
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7. Високи савет судства је донео одлуку да се Јелена Богдановић Ружић, судија 

Вишег суда у Београду именује за представника Републике Србије из реда 

судија у Међународној Хашкој мрежи судова. 

8. Високи савет судства је донео одлуку о престанку функције судије поротника 

Ивани Радојчић Кривчевић, судији поротнику у Основном суду у Крагујевцу, на 

лични захтев. 

9. Високи савет судства је донео Упуство о начину приступа, систему рада и 

начину поступања службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима. 

 

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                        Драгомир Милојевић                            
 

http://www.vss.sud.rs/sites/default/files/attachments/%D0%A3%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0_0.pdf

