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 ЗАКЉУЧЦИ СА ПЕТНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 03. јуна 2014. године 

 

 

 

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

Високог савета судства која је одржана 08. и 09.  маја 2014. године, Записник са 

Тринаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 13. маја 2014. 

године и Записник са Четрнаесте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 20. маја  2014. године. 

 

2. Високи савет судства је одложио разматрање и усвајање Правилника о 

критеријумима, мерилима и органима за вредновање рада судија и председника судова, 

до достављања мишљења Европске комисије на предлог правилника. 

 

3. Високи савет судства је образовао Радну групу за израду Предлога 

правилника о критеријумима, мерилима и поступку за оцењивање судијских 

помоћника у следећем саставу: 

 

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

председник Комисије;  

2)  Бата Цветковић, судија Врховног касационог суда, члан Комисије; 

3)  Зорица Китановић, судија Управног суда, члан Комисије; 

4) Весна Секулић, судија Првог основног суда у Београду, члан Комисије; 

5) Саша Дујаковић, судија Вишег суда у Нишу, члан Комисије; 

6) Љуба Симић, судија Прекршајног суда у Суботици, члан Комисије; 

7) Татјана Влаисављевић, судија Привредног суда у Београду; 

8) Лазар Лазовић, потпредседник Удружења судијских и тужилачких помоћника, 

члан Комисије. 

 



4. Високи савет судства је донео одлуку да Надежди Радовић, судији 

Врховног касационог суда, престаје судијска функција због навршења радног века (40 

година стажа осигурања)  дана 27.06.2014. године. 
 

5. Високи савет судства је донео одлуку да Јелици Марковић, судији Вишег 

суда у Косовској Митровици, престаје судијска функција због навршења радног века 

(65 година живта) дана 08.05.2014. године. 
 

6. Високи савет судства је донео одлуку да Мирјани Трнинић, судији 

Привредног суда у Београду, престаје судијска функција због навршења радног века 

(65 година живота) дана 11.06.2014. године. 
 

7. Високи савет судства је донео одлуку да Милици Петрић, судији 

Основног суда у Трстенику, престаје судијска функција због навршења радног века (40 

година стажа осигурања) дана 04.06.2014. године. 
 

8. Високи савет судства је донео одлуку да Станиславу Ђорђевићу, судији 

Основног суда у Лесковцу, престаје судијска функција због навршења радног века (65 

година живта) дана 17.06.2014. године. 
 

9. Високи савет судства је донео одлуку да Мирјани Ђерасимовић, судији 

Врховног касационог суда Београду престаје судијска функција на лични захтев дана 

30.06.2014. године. 
 

10. Високи савет судства је донео одлуку да Матилди Момчиловић, судији 

Апелационог суда у Новом Саду престаје судијска функција на лични захтев дана 

01.07.2014. године. 
 

11. Високи савет судства је донео одлуку да Миљани Павићевић, судији 

Прекршајног суда у Београду престаје судијска функција судијска функција на лични 

захтев дана 30.06.2014. године. 
 

12.  Високи савет судства је донео одлуку да се Голубовић Гордана, судија 

Прекршајног суда у Београду премести у Прекршајни суд у Зајечару, почев од 15. јуна 

2014. године. 
 

13. Високи савет судства је донео одлуку да се Марко Јоцић, судија 

Основног суда у Смедерву упути на рад у Виши суд у Смедереву, на период од годину 

дана, почев од 15. јуна 2014. године 

 

14. Високи савет судства је донео одлуке да се Синиша Илић, Новица 

Марковић,Смиља Ристић, Јасмина Марковић, Гордана Радовановић и Благоје 

Миленковић, судије поротници из Основног суда у Бујановцу преместе у Основни суд 

у Сурдулици, почев од 15. јуна 2014. године. 
 

15.  Високи савет судства је донео одлуке о престанку функције поротника 

на лични захтев и то за: 

 



1. Ивону Димитријевић, судију поротника Основног суда у Сурдулици, 

2. Марину Алексић, судију поротника Основног суда у Сурдулици, 

3. Марину Владушић, судију поротника Основног суда у Сурдулици, 

4. Валентину Момчиловић, судију поротника Основног суда у Сурдулици. 

 

 

16. Високи савет судства је донео одлуку којом Десанки Поповић, судији 

поротнику Вишег суда у Београду престаје функција судије поротника, на лични 

захтев. 

 

17. Високи савет судства је једногласно донео одлуку да Марко Јоцић, 

судија Основног суда у Смедерву упути на рад у Виши суд у Смедереву, на период од 

годину дана, почев од 15. јуна 2014. године. 

 

18. Високи савет судства је донео одлуку да се Јелена Стевановић, судија 

Вишег суда у Београду упути на службено путовање у Стразбур 03. и 04. јуна 2014. 

године. 

 

19. Поступајући по захтеву Апелационог суда у Београду Су бр. V-35 88/14 

од 08. маја 2014. године којим председник суда тражи да Високи савет судства достави 

мишљење за поступање по захтеву судије Драгане Бољевић у погледу остваривања 

права на јубиларну награду, Високи савет судства је једногласно усвојио мишљење 

према коме неизабране судије нису имале прекид у сталности судијске функције, 

односно од 01. јануара 2010. године за неизабране судије постоји континуитет у 

обављању судијске функције.  

 

20. Високи савет судства је усвојио закључак да се Министарству правде 

упути допис како би се отклониле уочене неусклађености у правилницима о уређењу и 

систематизацији радних места у судовима приликом прописивања потребних услова за 

радно место судијских сарадника са одредбом члана 59. став 2. Закона о уређењу 

судова. 
 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                            Драгомир Милојевић 
 

 


