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1. Високи савет судства је усвојио Записник са Двадесетдевете редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 09. децембра 2014. године и Пете телефонске 

седнице Високог савета судства која је одржана 12. децембра 2014. године. 

2. Поступајући по поднетим пријавама на оглас за избор судија поротника, Високи 

савет судства је донео одлуку о именовању судија поротника на мандатни период од пет 

година у свим судовима на територији Републике Србије. 

3. Поступајући по поднетим пријавама на оглас за избор судија у Врховном 

касационом суду, Високи савет судства је донео одлуку да се Радослав Петровић, судија 

Апелационог суда у Крагујевцу бира за судију Врховног касационог суда. 

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

Пироту, Високи савет судства је донео одлуку да се Народној скупштини Републике 

Србије, предложе 2 кандидата за први избор за судију Основног суда у Пироту, тако што 

се: 

 

1. Родољуб Живковић, судијски помоћник Основног суда у Пироту, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Основног суда у 

Пироту; 

2. Марина Минић Тодоровић, судијски помоћник Основног суда у Пироту, 

предлаже Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију 

Основног суда у Пироту. 

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

Мајданпеку, Високи савет судства је донео одлуку да се Народној скупштини Републике 

Србије, предложе 3 кандидата за први избор за судију Основног суда у Мајданпеку, тако 

што се: 

 

1. Александар Тасић, судијски помоћник Основног суда у Неготину, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Основног суда у 

Мајданпеку; 

2. Јања Табаковић, судијски помоћник у Основном суду у Мајданпеку, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Основног суда у 

Мајданпеку 



3. Владан Станојловић, судијски помоћник у Привредном суду у Зајечару,  предлаже 

Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Основног суда у 

Мајданпеку. 

6. Поступајући по поднетим пријавама на оглас за избор судија у Прекршајном суду 

у Неготину, Високи савет судства је донео одлуку да се Народној скупштини 

Републике Србије, предложе 2 кандидата за први избор за судију Прекршајног суда у 

Неготину, тако што се: 

 

1) Ненад Јовановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Прекршајног суда 

у Неготину; 

2) Драгана Лекић Јовић, судијски помоћник у Основном суду у Неготину, предлаже 

Народној скупштини Републике Србије за први избор за судију Прекршајног суда 

у Неготину. 

7. Високи савет судства је донео одлуку да се за председника и чланове Жалбене 

комисије судова именују: 

1) Милка Милутиновић, председник Жалбене комисије; 

 

2) Мира Ђорђевић, судијски помоћник у Врховном касационом суду; 

 

3) Милица Кадовић, судијски помоћник у Врховном касационом суду; 

 

4) Зорица Терзић, судијски помоћник у Врховном касационом суду; 

 

5) Снежана Томић, судијски помоћник у Управном суду.  

 

8. Поступајући по предлогу за разрешење Дисциплинске комисије Високог савета 

судства број 116-04-00616/2014-05 од 17. октобра 2014. године, Високи савет судства је 

донео одлуку да се одбије предлог Дисциплинске комисије број 116-04-00616/2014-05 од 

17. октобра 2014. године за разрешење судије због извршеног тешког дисцилинског 

прекршаја из члана 90. став 2. Закона о судијама у вези члана 90. став 1. алинеја 3. и 5. 

Закона о судијама и списи предмета врате Дисциплинској комисији на даље поступање. 

9. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције Ђурђи 

Нешковић, дана 23. децембра 2014. године, на лични захтев. 

10. Поступајући по приговору изјављеном против Одлуке Високог савета судства о 

престанку судијске функције број 116-04-671/2014-01 од 14. октобра 2014. године, 

Високи савет судства је донео одлуку којом се приговор судије одбија и потврдио Одлуку 

Високог савета судства о престанку судијске функције број 116-04-671/2014-01 од 14. 

октобра 2014. године. 

11. Поступајући по приговору изјављеном против Одлуке Високог савета судства о 

престанку судијске функције број 116-04-733/2014-01 од 04. новембра 2014. године,  

Високи савет судства је донео одлуку којом се приговор судије одбија и потврдио Одлуку 

Високог савета судства о престанку судијске функције број 116-04-733/2014-01 од 04. 

новембра 2014. године. 

12. Поступајући по поднетом захтеву за утврђивање права на накнаду за одвојен 

живот, Високи савет судства је утврдио право на одвојен живот Снежани Илић, судији 

Привредног апелационог суда, почев од 01. октобра 2014. године. 

13. Поступајући по захтеву за одлучивање о спојивости судијске функције, Високи 

савет судства је донео одлуку да обављање послова чланова Управног одбора или 



Дисциплинске комисије ФК Црвена Звезда без накнаде, није неспојиво са судијском 

функцијом. 

14. Високи савет судства је одложио примену Правилника о критеријумима, 

мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова до 01. 

јула 2015. године. 

15. Високи савет судства је усвојио Упутство за састављање годишњих извештаја о 

раду судова. 

16. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције на лични 

захтев Сањи Лекић, судији Апелационог суда у Београду. 

 

                                      

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић 
 

                                 
 

 


