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1.  Поступајући по жалби Дисциплинског тужиоца и судије Марине 

Смиљковић, на решење Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-

00233/2014-05 од 15. маја 2014. године, Високи савет судства је уважио жалбу 

Дисциплинског тужиоца и преиначио решење Дисциплинске комисије. 
 

2. У поступку одлучивања о поднетим пријава кандидата на оглас за избор 

судија у Вишем суду у Новом Пазару, који је објављен у „Службеном гласнику РС “ 

број 32/2014 дана 20. марта 2014. године, Високи савет судства је донео одлуку о 

избору 4 судија за Виши суд у Новом Пазару, тако што се: 

 

1) Мира Маринковић, судија Основног суда у Новом Пазару бира за судију 

Вишег суда у Новом Пазару, 

2) Радованка Карличић, судија Основног суда у Новом Пазару бира за 

судију Вишег суда у Новом Пазару, 

3) Елвир Дедеић, судија Основног суда у Новом Пазару бира за судију 

Вишег суда у Новом Пазару, 

4) др Аладин Шемовић, судија Основног суда у Новом Пазару бира за 

судију Вишег суда у Новом Пазару. 

 

3. Високи савет судства је донео одлуку да се огласи избор за попуну четири 

упражњена судијска места у Основном суду у Новом Пазару. 

 

4. Поступајући по захтевима за премештај судија поротника, Високи савет 

судства је донео одлуку о премештају: 

 

- Радмила Симић, судије поротника Првог основног суда у Београду, у Трећи 

основни суд у Београду, почев од 01. септембра 2014. године. 

- Виданке Стоически, судија поротника Првог основног суда у Београду, у Трећи 

основни суд у Београду, почев од 01. септембра 2014. године. 

- Софије Бркић, судије поротника Трећег основног суда у Београду, у Први 

основни суд у Београду, почев од 01. септембра 2014. године. 

- Верославе Аничић Јагић, судије поротника Трећег основног суда у Београду, у 

Први основни суд у Београду, почев од 01. септембра 2014. године. 

 



5. Поступајући по захтеву Анкице Курјачки, Високи савет судства је донео 

одлуку да Анкици Курјачки, судији Вишег суда у Новом Саду, престаје судијска 

функција дана 19. августа 2014. године, на лични захтев. 
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