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           1. Високи савет судства је усвојио Записник са Шесте редовне седнице Високог 

савета судства,  која је одржана 26. марта 2013. године и Записник са Друге ванредне 

седнице Високог савета судства, која је одржана 28. марта 2013. године. 

 

          2. Високи савет судства је донео одлуку о поништају огласа за избор председника у 

судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији, који је објављен у дневном 

листу „Политика“ од 24. октобра 2011. године и  „Службеном гласнику РС“  број 81 од 

01. новембра 2011. године. 

 

          3. Високи савет судства је донео одлуку да се објави оглас за избор судија у 

Управном суду, Привредном апелационом суду и привредним судовима за попуну 21 

судијског места и то за: 

 

 Назив суда Број места 

1. Управни суд 9 

2. Привредни апелациони суд 3 

3. Привредни суд у Београду 2 

4. Привредни суд у Ваљеву 2 

5. Привредни суд у Новом Саду 1 

6. Привредни суд у Панчеву 1 

7. Привредни суд у Сомбору 1 

8. Привредни суд у Суботици  2 
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         4. Високи савет судства је одложио доношење Плана рада Високог савета судства 

до 30. јуна 2012. године, како би се План рада допунио активностима које треба да се 

спроведу у поступку избора судија у Управном суду, Привредном апелационом суду и 

привредним судовима, поступку избора председника судова републичког ранга и 

привредних судова као и активностима Високог савета судства које ће се спровести 

након ступања на снагу предложених измена и допуна Закона о судијама, Закона о 

уређењу судова и Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава. 

Планом рада потребно је да се предвиде и рокови за разматрање и усвајање Правилника 

о вредновању рада судија и председника судова и Правилника о критеријумима и 

мерилима за избор судија. 

 

 

5. Високи савет судства је одложио разматрање Предлога правилника о 

критеријумима и мерилима за вредновање рада судија и председника судова, с обзиром 

да је потребно изменити предложена решења. Чланови Савета су закључили да је 

потребно изменити предвиђену норму и прописати прецизнија правила и јасније 

критеријуме у поступку вредновања рада судија. Након што чланови Савета из реда 

судија у складу са изнетим примедбама измене Предлог правилника, Високи савет 

судства ће донети одлуку о спровођењу јавне расправе о Предлогу правилника о 

вредновању  рада судија и председника судова 

 

 5. Високи савет судства је усвојио Одлуку о организацији и раду Административне 

канцеларије Високог савета судства. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о образовању и раду Административне канцеларије (,,Службени гласник 

Републике Србије“, број 49/09). 

 

         6.  Високи савет судства је одбио приговор Илоне Стајић, судије Привредног суда у 

Суботици, који је изјављен против одлуке Високог савета судства о престанку судијске 

функције број: 119-00-63/2013-01 од 05. марта 2013. године. 

 

         7. Високи савет судства је донео одлуку којом Дејани Зечевић, судији Привредног 

суда у Крагујевцу престаје судијске функција на лични захтев дана 23. априла 2013. 

године. 

 

         8. Високи савет судства је донео одлуку којом Ковачевић Драгици престаје 

функција судије поротника у Вишем суду у Чачку, на лични захтев, даном доношења 

одлуке. 
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         9. Високи савет судства је донео одлуку којом се Живана Ђукановић, судија  

Управног суда, упућују се у Скопље, Републику Македонију, ради учествовања на 

Регионалном семинару на тему-право избеглица, који ће се одржати од 10. до 12. априла 

2013. године 

 

 

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                              Драгомир Милојевић 

 

 


