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1. Чланови Високог савета судства су закључили да рад Високог савета судства у 

непотпуном саставу не доводи у питање законитост рада  и одлучивања, имајући у виду 

да је Законом о Високом савету судства прописано да Савет може да одржи седницу 

уколико је присутно најмање шест чланова Савета, као и да се одлуке Савета доносе 

већином гласова свих чланова, који услови су испуњени јер у раду Савета учествује 9 

чланова од 11 чланова утврђених Уставом. Да се због непотпуног састава Савета не 

доводи у питање законитост његовог рада и одлучивања, оценио је и Уставни суд  у 

одлуци  број: VIII У-102/2010 од 28. маја 2010. године којом је одлучено о жалби 

неизабраног судије Зорана Савељића. 

 

Михаило Рулић, председник Изборне комисије обавестио је Савет да су спроведене све 

планиране изборне активности и испуњени услови да се 19. јануара 2012. године одрже 

избори за кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија 

апелационих судова. 

 

2.  Високи савет судства је утврдио да нису испуњени услови за покретање поступка 

разрешења Благоја Јакшића, члана Високог савета судства коме је од 24. септембра 

2011. године решењем истражног судије одређен притвор због основане сумње да је 

извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја. У конкретном случају нису 

испуњени услови за покретање поступка за престанак функције члана Савета 

разрешењем који су прописани одредбом члана 41. Закона о Високом савету судства, 

као ни услови за покретање поступка разрешења са судијске функције прописани 

одредбом члана 62. Закона о судијама. 
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3. Високи савет судства је донео одлуку којом се  поништава  оглас за избор 

председника у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији, који је 

објављен 01. новембра 2011. године у „Службеном гласнику РС“  број 81/11 и дневном 

листу „Политика од 24. октобра 2011. године и то у делу који се односи на избор 

председника Вишег прекршајног суда и  председника прекршајних судова у Републици 

Србији ( став VII и VIII огласа). 

 

4. Високи савет судства је поступао по захтеву вршиоца функције председника Вишег 

суда у Београду I Су бр. 1/12-3 од 10. јануара 2012. године о упућивању судија у 

посебна одељења Вишег суда у Београду. 

 

Високи савет судства је донео одлуке о упућивању Маје Ковачевић Томић, судије 

Врховног касационог суда, Александра Вујичића, судије Апелационог суда у Београду, 

Душана Војиновића, судије Апелационог суда у Новом Саду и  Гордане Павловић,  

судије Апелационог суда у Нишу у Посебно одељење Вишег суда у Београду као и 

одлуке о упућивању Татјане Вуковић и Оливере Анђелковић, судија Апелационог суда 

у Београду у Одељење за ратне злочине Вишег суда у Београду. Именоване судије се 

упућују у посебна одељења Вишег суда у Београду како би завршили рад на 

предметима у којима су поступци у завршној фази поступања, почев од 14. јануара 

2012. године, а најдуже на период од годину дана. 

 

5. Високи савет судства је донео одлуку којом се овлашћује Министарство правде да до 

15. марта 2012. године обавља стручне и административно-техничке послове у области 

материјално финансијских послова, за чије вршење је надлежан Високи савет судства 

од 01.01.2012. године. 

 

6.  Мирјана Илић, дисциплински тужилац је поднела извештај Високом савету судства 

о раду и поднетим предлозима за вођење дисциплинског поступка у 2011. години. 

 

Високи савет судства донео је одлуку којом се дисциплинском тужиоцу умањује 

прилив предмета  50 %, а заменицима дисциплинског тужиоца 40 % у суду у коме врше 

судијску функцију, како би им се омогућило ефикасније поступање у дисциплинским 

предметима.  
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