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 ЗАКЉУЧЦИ СА ПРВЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 03. фебруара 2015. године 

 

 

 
         

 

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

Високог савета судства која је одржана 23. децембра 2014. године и 6. Телефонске 

седнице Високог савета судства која је одржана 19.12.2014.године. 

2. Поступајући по приговору судије Основног суда у Панчеву, Високи савет 

судства је одбио приговор изјављен против Одлуке Високог савета судства о престанку 

судијске функције број 116-04-828/2014-01 од 09. децембра 2014. године. 

3. Високи савет судства је донео одлуку да судији Основног суда у Врању 

престаје судијска функција услед губитка радне способности за обављање судијске 

функције, даном правоснажности одлуке.  

4. Високи савет судства је донео одлуку да обављање послова члана 

Скупштине Удружења правника у привреди Србије, послова члана Управног одбора 

Удружења правника у привреди Србије и послова члана Извршног одбора Удружења 

правника у привреди Србије, није неспојиво са судијском функцијом. 

5. Високи савет судства је донео одлуку да се одобрава студијска посета 

Европском заводу за патенте и његовим жалбеним већима у периоду од 24. до 26. марта 

2015. године, Татјани Влаисављевић и Лепосави Милићевић, судијама Привредног суда 

у Београду. 

6. Високи савет судства је донео одлуку да се одобрава студијска посета 

Европском заводу за патенте и његовим жалбеним већима у периоду од 24. до 26. марта 

2015. године, Јелени Богдановић Ружић и Јелени Стојилковић, судијама Вишег суда у 

Београду. 

7. Високи савет судства је донео одлуку да се одобрава студијско путовање 

у Женеву у периоду од 04. до 05. фебруара 2015. године Милану Дилпарићу, судији 

Вишег суда у Београду, ради представљања Иницијалног акта РС о примени 

Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака у оквиру 

државне делегације Комисије за нестала лица Владе РС. 

8. Високи савет судства је донео одлуку да се одобрава студијска посета 

Економском институту за судије, Правни факултет Универзитета „Џорџ Мејсон“ у 



Арлингтону у Вирџинији у периоду од 12. до 17. априла 2015. године, Татјани 

Тодоровић, судији Привредног суда у Крагујевцу. 

9. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске фунцкије: 

        - Слађани Ђуричковић, судији Апелационог суда у Нишу, престаје судијска 

функција због навршења радног века (65 година живота), дана 07.02.2015. године;     

- Ивану Ракићу, судији Вишег суда у Прокупљу, престаје судијска функција на 

лични захтев, дана 04.01.2015. године. 

10. Високи савет судства је донео одлуку о расписивању огласа за судије 

поротнике, за следеће судове: 

Назив суда 
Број судија 

поротника 

 

I 

 

Основни суд у Брусу  7 

 

Основни суд у Димитровграду 

 

7 

 

Основни суд у Ивањици 
11 

Основни суд у Куршумлији 10 

 Основни суд у Трстенику  11 

 

11. Високи савет судства је донео одлуку којом се за Радослава Петровића, 

судију Врховног касационог суда, са пребивалиштем у Чачку утврђује право на одвојен 

живот почев од 15. јануара 2015. године. 

12. Поступајући по приговору судије, Високи савет судства је одбио 

приговор судије Основног суда у Зајечару, изјављен против Одлуке Високог савета 

судства о престанку судијске функције број 116-04-676/2014-01 од 14. октобра 2014. 

године. 

13. Поступајући по приговору судије, Високи савет судства је одбио 

приговор судије Основног суда у Руми, изјављен против Одлуке Високог савета 

судства о престанку судијске функције број 116-04-780/2014-01 од 28. новембра 2014. 

године. 

       

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                        Драгомир Милојевић                            
 


