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 ЗАКЉУЧЦИ  СА ДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 14. мај 2013. године 

 

 

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

савета судства, која је одржана 23. априла 2013. године. 

 

           2. Пресудом Управног суда број: 12 У 16497/12 од 29. марта 2013. године поништена 

је одлука Високог савета судства број: 06-00-24-10/2011-01 од 16. августа 2011. године у 

ставу другом диспозитива и предмет је враћен на поновно одлучивање. Поступајући по 

наведеној пресуди Управног суда, Високи савет судства је донео одлуку број: 119-05-

119/2013-01, којом се Светлана Павић бира за судију Вишег суда у београду. 

 

 3. Високи савет судства је одложио за наредну седницу поступање по пресуди 

Управног суда 19 У 16579/12 од 25. априла 2013. године. 

 

          4. Високи савет судства је поступајући по захтеву Јованке Кажић, судије Врховног 

касационог суда донео одлуку број: 119-05-121/2013-01, којом се поништава Oдлука 

Високог савета судства o избору судије број: 119-05-72/2013-01 од 15. марта 2013. године 

(„Службени гласник РС“, број 26/13) у ставу другом диспозитива. 

 

        5. Високи савет судства је донео одлуку којом се поништава одлука првог састава 

Високог савета судства о престанку судијске дужности број: 06-00-37/2009-01 од 25. 

децембра 2009. године у ставу првом диспозитива у делу који се односи на неизбаране 

судије, којима је достављена појединачна одлука о престанку судијске дужности од 14. 

јуна 2010. године и за које су у ставу трећем диспозитива одлуке Високог савета судства 

број: 119-05-76/2013-01 од 26. марта 2013. године поништене појединачне одлуке о 

престанку судијске дужности. 

 



       6. Високи савет судства је донео одлуку о образовању комисије Високог савета судства 

за вршење надзора над наменским коришћењем буџетских средстава и вршење надзора 

над финансијским и материјалним пословањем судова у следећем саставу: 

 

1) Мирољуб Томић, заменик председника Високог савета судства; 

2) Соња Видановић, изборни члан Високог савета судтва; 

3) Бранка Томашевић, помоћник секретара за материјално финансијке послове. 

       

       Високи савет судства је донео одлуку да се у свим судовима обустави исплата накнаде 

за приправност за месец мај 2013. године, док Комисија за вршење надзора над наменским 

коришћењем буџетских средстава и вршење надзора над финансијским и материјалним 

пословањем судова не изврши надзор и поднесе извештај Високом савету судства. 

 

        7. Поступајући по захтеву Здравке Писарић, судије Основног суда у Новом Саду 

Високи савет судства је донео одлуку број: 119-05-122/2013-01, којом се Здравка Писарић 

бира за судију Вишег суда у Новом Саду. 

 

        8. Високи савет судства је донео одлуку којом се Никола Вазура судија Вишег суда у 

Косовској Митровици, упућује се на рад у Виши суд у Београду, почев од 20. маја 2013. 

године, на период од четири месеца. 

 

. 

 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                              Драгомир Милојевић 

 


