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 ЗАКЉУЧЦИ СА ДВАДЕСЕТ И ОСМЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  
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1.  Високи свет судства је усвојио Записник са Двадесетшесте редовне седнице 

Високог савета судства која је одржана 04. новембра 2014. године и Записник са 

Двадесетседме редовне седнице Високог савета судства која је одржана 13. новембра 

2014. године. 

2. Поступајући по предлогу за разрешење Дисциплинске комисије, Високи савет 

судства је прихватио предлог Дисциплинске комисије за разрешење број 116-04-

00487/2014-05 од 10. октобра 2014. године. 

3. Поступајући по предлогу Дисциплинске комисије за разрешење, Високи савет 

судства је одбио Предлог Дисциплинске комисије за разрешење у предмету број: 116-

04-00617/2014-05 од 17. октобра 2014. године и вратио предмет Дисциплинској 

комисији на поновно одлучивање. 

4. Поступајући по изјављеној жалби судије, Високи савет судства је усвојио жалбу 

и преиначио решење Дисциплинске комисије број 116-04-00186/2014-05 од 13. јуна 

2014. године, тако да се одбија предлог за вођење дисциплинског поступка. 

5. Поступајући по приговору Андрије Вуковића, судије Основног суда у 

Аранђеловцу, Високи савет судства је одбацио приговор као неблаговремен. 

6. Поступајући по захтеву Александра Ивановића, судије Апелационог суда у 

Београду, Високи савет судства је донео одлуку да обављање послова члана Управног 

одбора Националног удружења медијатора Србије, није неспојиво са судијском 

функцијом. 

7. Поступајући по захтеву председника Основног суда у Новом Саду, Високи савет 

судства је донео одлуку о одобрењу студијског путовања у Скопље ради присуства 

семинару на тему „Улога судства у борби против корупције“, који ће се одржати у 

Скопљу, дана 28. новембра 2014. године, Ани Стаменић, судији Основног суда у Новом 

Саду. 

8. Високи свет судства је донео одлуке о престанку судијске фунцкије на лични 

захтев: 

1. Вери Пауновић, судији Основног суда у Параћину, престаје судијска функција 

30. децембра 2014. године, на лични захтев, 



2. Олгици Ђорић, судији Вишег суда у Пироту, престаје судијска функција 30. 

децембра 2014. године, на лични захтев, 

3. Снежани Ковачевић, судији Апелационог суда у Крагујевцу, престаје судијска 

функција 30. децембра 2014. године, на лични захтев, 

4. Зорици Петровић, судији Основног суда у Прокупљу, престаје судијска 

функција 31. децембра 2014. године, на лични захтев, 

5. Олгици Марковић, судији Основног суда у Лесковцу, престаје судијска 

функција 30. децембра 2014. године, на лични захтев, 

6. Јасмини Андрејевић, судији Апелационог суда у Нишу, престаје судијска 

функција 30. децембра 2014. године, на лични захтев, 

7. Славици Радић, судији Прекршајног суда у Чачку, престаје судијска функција 

30. децембра 2014. године, на лични захтев, 

8. Радмили Минић, судији Привредног апелационог суда, престаје судијска 

функција 28. децембра 2014. године, на лични захтев, 

9. Љиљани Миладиновић, судији Основног суда у Бору, престаје судијска 

функција 30. децембра 2014. године, на лични захтев, 

10. Момиру Пешовићу, судији Привредног суда у Краљеву, престаје судијска 

функција 20. децембра 2014. године, на лични захтев, 

11. Љиљани Флорић Миладиновић, судији Прекршајног суда у Пожаревцу, престаје 

судијска функција 30. децембра 2014. године, на лични захтев, 

12. Мирјани Шушњари, судији Прекршајног апелационог суда у Београду, престаје 

судијска функција 01. децембра 2014. године, на лични захтев, 

13. Славици Божовић, судији Основног суда у Аранђеловцу, престаје судијска 

функција 17. децембра 2014. године, на лични захтев, 

14. Зорици Петровић, судији Прекршајног суда у Нишу, престаје судијска функција 

25. децембра 2014. године, на лични захтев, 

15. Миломиру Обрадовићу, судији Вишег суда у Прокупљу, престаје судијска 

функција 05. децембра 2014. године, на лични захтев. 

 

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

Илић, судији Основног суда у Крагујевцу, дана 18. новембра 2014. године, због 

навршења радног века (65 година живота). 

10. Поступајући по захтеву председника Управног суда, Високи савет судства је 

донео одлуку да се Одлука Високог савета судства о броју судија у судовима 

(„Службени гласник РС“ бр. 106/2013, 115/2013, 5/2014 и 12/2014, 52/2014) у члану 6. 

став 2, мења и гласи: Одељења Управног суда имају: Одељење у Крагујевцу 7 судија, 

Одељење у Нишу 5 судије и Одељење у Новом Саду 8 судија. 

 

    

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                           Драгомир Милојевић 
 

 

 


