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1.Високи савет судства је усвојио Записник са Седамнаесте редовне 

седнице Високог савета судства која је одржана 22. јула 2014. године. 

 

2.Високи савет судства је донео одлуку о упућивању на студијско путовање 

на регионалну  конференцију у Скопљу у периоду од 29. до 30. септембра 2014. године, 

ради присуствовања регионалној конференцији на тему „Правосудна сарадња у 

грађанским стварима – породично право“: 

1) Бранки Маљковић, судији Апелационог суда у Новом Саду, 

2) Мирјани Андријашевић, судији Апелационог суда у Новом Саду, 

3) Милани Миличковић, судији Вишег суда у Новом Саду, 

4) Весни Миљуш, судији Вишег суда у Београду, 

5) Милану Милошевском, судији Вишег суда у Београду, 

6) Предрагу Васићу, судији Вишег суда у Београду, 

7) Весни Џелатовић Цуцић, судији Вишег суда у Београду, 

8) Весни Дамјановић, судији Вишег суда у Београду. 

 

3. Високи савет судства је одбио захтев Татјане Кандић, судије Апелационог 

суда у Новом Саду, за утврђивање права на накнаду за одвојен живот. 

 

4. У поступку извршења пресуде Управног суда број: III-3 У 20/13 од 23. маја 

2014. године, Високи савет судства је донео одлуку да је Бранки Јанковић престала 

дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Новом Саду, дана 31. 

децембра 2009. године. 

 

5. У поступку извршења пресуде Управног суда број I-12 У 17415/12 од 28. 

маја 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку којом је Богољубу Стојковићу, 

престала дужност судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Крагујевцу, 

дана 31. децембра 2009. године. 

 

6. Поступајући по приговору Милице Милосављевић, Високи савет судства 

је одбио приговор приговор Милице Милосављевић и потврдо Одлуку Високог савета 

судства о престанку судијске функције број: 119-01-48/2014-01 од 17. јуна 2014. године. 

 



7. Високи савет судства је донео одлуку да Василију Васићу, судији 

Основног суда у Лозници, престаје судијска функција због навршења радног века, дана 

31. августа 2014. године. 

 

8. Поступајући по захтеву Милине Пантелић, Високи савет судства је донео 

одлуку да Милини Пантелић, судији поротнику Основног суда у Краљеву, престаје 

функција судије поротника на лични захтев. 

 

9. Поступајући по захтевима судија нижестепених судова Републике Србије 

за оствиравање права за накнаду путних трошкова, трошкова смештаја, трошкова 

посете породици и других трошкова, Високи савет судства је усвојио закључак да 

Савет подржи и остане при већ заузетим мишљењем Министарства правде Републике 

Србије. 

 

10. Поступајући по захтеву Владимира Радивојевића, Високи савет судства је 

одбио приговор Владимира Радивојевића као неблаговремен, и потврдио одлуку 

Високог савета судства о престанку судијске функције број: 111-01-129/2014-01 од 17. 

јуна 2014. године. 

 

11. Поступајући по захтеву Марка Милетића, Високи савет судства је донео 

одлуку да се Марко Милетић, судија Основног суда у Краљеву премешта у Основни 

суд у Трстенику, почев од 01. септембра 2014. године. 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                           Драгомир Милојевић 

 

 


