
 

                          
                 Република Србија 
          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

              Број: 06-00-9/2013-01  

              Датум: 12. март 2013. 

                       Б е о г р а д 

 

 

 ЗАКЉУЧЦИ  СА ЧЕТВРТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 12. марта 2013. године 

 

 

 

           1. Високи савет судства је једногласно усвојио Записник са Треће редовне седнице 

Високог савета судства, која је одржана  05. марта 2013. године. 

 

          2. Високи савет судства је једногласно усвојио Извештај о раду Високог савета 

судства за 2012. годину. 

 

          3. Високи савет судства је поступио по одлукама Уставног суда број: VIII У- 

880/2012 од 31. јануара  2013. године и број: VIII У- 961/2012 од 13. фебруара  2013. 

године којима су усвојене жалбе 17 неизабраних судија и једногласно донео Одлуку о 

измени Одлуке о броју судија у судовима број: 021-02-40/2013-01, Одлуку о избору 

судија на сталну судијску функцију број: 06-00-9/2013-01 и Одлуку о престанку судијске 

функције број: 119-00-69/2013-01.  

 

               Дејан Ћирић, изборни члан Савета из реда адвоката се изузео приликом 

разматрања и одлучивања о избору судија, у поступку извршења одлука Уставног суда 

број: VIII У- 880/2012 од 31. јануара  2013. године и број: VIII У- 961/2012 од 13. 

фебруара  2013. године. 

 

 

4. Високи савет судства је закључио да је потребно израдити јединствени Предлог 

правилника о критеријумима и мерилима за вредновање рада судија на сталној судијској 

функцији и судија који су први пут изабрани на трогодишњи мандат. Радна група за 

израду Правилника о критеријумима и мерилима за вредновање рада судија и 

председника судова и Радна група за израду Правилника о критеријумима и мерилима за 
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вредновање рада судија који су први пут бирани на трогодишњи мандат доставиће 

Високом савету судства јединствен Предлог правилника о критеријумима и мерилима за 

вредновање рада судија, најкасније до 26. марта 2013. године, након чега ће се спровести 

јавна расправа о Предлогу. 

 

         5. Високи савет судства је разматрао Нацрт комуникационе стратегије Високог 

савета судства и упознао се са циљевима и активностима у вези ажурирања Стратешког 

плана Високог савета судства до 2015. године. 

 

         6. Разматрајући предлог Горана Кљајевића за извршење одлуке Уставног суда Уж 

227/08 од 09. јула 2009. године и одлуке  Уж 265/08 од 22. децембра 2009. године, 

Високи савет судства је утврдио да није надлежан да спроводи наведене одлуке Уставног 

суда. 

 

7. Високи савет судства је једногласно одбио притужбу Вање Серјевић, судије 

Привредног суда у Нишу од  29. јануара 2013. године. 

 

         8. Високи савет судства је једногласно одбио притужбу Божовић Олге, судије 

Прекршајног суда у Ваљеву од 18. јануара 2013. године. 

 

        9. Високи савет судства је разматрао притужбу адв. Милуна Драгутиновића у вези 

рада судије Душана Војиновића, који је упућен на рад у Виши суд у Београду, ради 

распоређивања у Посебно одељење. 

 

        10. Високи савет судства се изјаснио поводом Упитника о оквиру регионалне 

сарадње Регулаторних правосудних тела за подручје Балкана. 

 

        11. Високи савет судства је утврдио нацрте пројекта Савета у циљу реализације 

пројекта ИПА 2013. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                              Драгомир Милојевић 

 


