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1. Високи савет судства је усвојио записник са Двадесете и прве редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 12. септембра 2014. године. 

 

2. У поступку одлучивња по поднетим пријавама на оглас за избор судија у 

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

78/2014 дана 25. јула 2014. године,  Високи савет судства је донео одлуку о избору 5 

судија у Приврдни апелациони суд, тако што се: 

 

1. Јован Јовановић,  бира за судију Привредног апелационог суда. 

2. Снежана Илић, судија Привредног суда у Нишу, бира за судију Привредног 

апелационог суда. 

3. Александра Поповић, судија Привредног суда у Београду, бира за судију 

Привредног апелационог суда. 

4. Вера Тешић, судија Привредног суда у Београду, бира за судију Привредног 

апелационог суда. 

5. Зорица Туцаков,  судија Привредног суда у Београду, бира за судију Привредног 

апелационог суда. 

 

3. Поступајући по захтеву председника Вишег суда у Новом Саду, Високи савет 

судства је донео одлуку којом се Светлани Томић Јокић, судији Вишег суда у Новом 

Саду одобрава студијско путовање ради учествовања на семинару „Administration of 

Jusstice“, који ће се одржати у Хагу у периоду од 19. до 29. октобра 2014. године. 

 

4. Високи савет судства је донео одлуку да Бојани Вучић, судији Прекршајног 

апелационог суда, престаје судијска функција због навршења радног века (65 година 

живота), дана 20. октобра 2014. године. 

 

5. Високи савет судства је донео одлуку да Стеви Главоњићу, судији Основног 

суда у Ивањици, престаје судијска функција због навршења радног века (65 година 

живота), дана 17. октобра 2014. године. 

 

6. Високи савет судства је донео одлуку да Кати Маленчић, судији Основног суда у 

Кикинди, престаје судијска функција на лични захтев, дана 10. октобра 2014. године. 



 

Високи савет судства је донео одлуку да се распише оглас за попуну 4 упражњена 

судијска места у Основном суду у Ивањици, и донео одлуку да се образује Комисија за 

избор судија Основном суду у Ивањици, у следећем саставу: 

1) Мирољуб Томић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије; 

           2) Бранка Банчевић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије; 

 3) Соња Видановић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије. 

 

7. Поступајући по жалби Петра Бјелогрлића, судије Основног суда у Ивањици, 

против решења Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-

00100/2014-05 од 22. маја 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку којом се 

преиначава решење Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-

00100/2014-05 од 22. маја 2014. године и одбија предлог Дисциплинског тужиоца за 

вођење дисциплинског поступка због застарелости. 

 

8. Поступајући по жалби Ивана Ракића, судије Вишег суда у Прокупљу и 

Дисциплинског тужиоца Високог савета судства, против решења Дисциплинске 

комисије Високог савета судства број: 116-04-00139/2014-05 од 22. маја 2014. године,  

Високи савет судства је донео одлуку којом се преиначава решење Дисциплинске 

комисије Високог савета судства број: 116-04-00139/2014-05 од 22. маја 2014. године и 

одбија предлог Дисциплинског тужиоца за вођење дисциплинског поступка због 

застарелости. 

 

9. Поступајући по притужби Светлане Јеремић, судије Вишег суда у Јагодини, 

Високи савет судства је донео одлуку којом се одбија притужба Светлане Јеремић, 

судије Вишег суда у Јагодини. 

 

10. Поступајући по захтеву Милунке Цветковић, судије Врховног касационог суда,     

Високи савет судства је донео одлуку којом се за Милунку Цветковић, судију Врховног 

касационог суда, утврђује право на накнаду за одвојен живот од породице. 

 

11. Чланови савета су усвојили закључак да се одржи састанак између представника 

министарства правде, државног правобраниоца и Високог савета судства, у циљу 

проналажења решења да одмах по правоснажности пресуда по којима је Високи савет 

судства обавезан да исплати накнаду зараде судијама, надлежно правобранилаштво 

обавести Високи савет судства о томе, у циљу добровољне исплате досуђених износа и 

избегавања поступка извршења. 

 

12. Високи савет судства је донео одлуку којом се одобрава накнада трошкова 

смештаја у хотелу судијама Вишег суда у Неготину, које живе и путују из Кладова. 

                       

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                           Драгомир Милојевић 


