
 

                            
                 Република Србија 
           ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

              Број: 06-00-14/2014-01 

       Датум: 21. фебруар 2014. године 

                       Б е о г р а д 

 

           На основу члана 14. став 2. Закона о Високом савету судства (“Службени  

гласник РС“, бр. 116/08, 101/10 и 88/11) и члана 19. ст. 1. и 4. Пословника о раду 

Високог савета судства (“Службени гласник РС“, број 29/13), сазивам Пету редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства, за коју предлажем следећи: 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

1. Усвајање Записника са Четврте редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана  20. фебруара 2014. године; 

2. Одлучивање о жалбама Јефте Миличевића, судије Привредног суда у Сремској 

Митровици и Дисциплинског тужиоца, које су изјављене против решења 

Дисциплинске комисије  број: 116-04-363/2013-05 од 29. новембра 2013. године; 

3. Одлучивање о захтевима за упућивање судија у други суд; 

4. Разматрање Завршног извештаја Радне групе Високог савета судства за 

притужбе; 

5. Утврђивање права на накнаду за одвојен живот судијама републичког ранга и 

апелационих судова; 

6. Разматрање Предлога упутства за састављање извештаја о раду судова и 

извештаја о раду судија; 

7. Разматрање предлога за понављање поступка ради поништаја Одлуке о 

предлогу за избор судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне 

надлежности број: 06-00-34/2009-01 од 16. децембра 2009. године; 

8. Одлучивање о захтеву Јована Кордића, вршиоца функције председника 

Привредног суда у Београду о утврђивању спојивости послова председника 

Комисије за вођење дисциплинског поступка против извршитеља са функцијом 

председника суда;  

9. Одлучивање о мировању радног односа Бранки Нинковић Јововић, судији 

Прекршајног суда у Београду; 

10. Разматрање Извештаја о раду Жалбене комисије судова, Извештаја о раду 

Жалбене комисије Високог савета судства  и Извештаја о раду  Комисије за 

одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника за 2013. годину; 

11. Разно. 

 

            Седница ће се одржати у уторак, 25. фебруара 2014. године, у 09,00 часова у 

Високом савету судства у Београду, Ресавска 42.  

 

 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                     Драгомир Милојевић 


