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 ЗАКЉУЧЦИ  СА ШЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                   одржане 26. марта 2013. године 

 

 
 

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

савета судства,  која је одржана 12. марта 2013. године и Записник са Пете редовне 

седнице Високог савета судства,  која је одржана  15. марта 2013. године. 

 

           2. Високи савет судства је усвојио Пословник о раду Високог савета судства. Даном 

ступања на снагу овог пословника престаје да важи Пословник Високог савета судства 

("Службени гласник РС", бр. 43/09, 22/11 и 33/11) 

 

           3. Високи савет судства је донео одлуку о поништавању Одлуке првог састава 

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

децембра 2009. године и појединачних одлука првог састава Високог савета судства о 

престанку судијске дужности од 14. јуна 2010. године. 

 

              Одлуке су поништене за 594 неизабране судије, којима су одлукама Уставног суда 

број: VIII У-534/2011 од 11. јула 2012. године, број: VIII У-570/2011 од 18. јула 2012. 

године, број: VIII  У-727/2011 од 18. јула 2012. године, број: VIII У-364/2011 од 18. јула 

2012. године, број: VIII У- 413/2012 од 09. октобра 2012. године, број: VIII У- 420/12 од 24. 

октобра 2012. године, број: VIII У-486/2012 од 22. новембра 2012. године,  број: VIII У- 

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

године усвојене жалбе и поништене одлуке Високог савета судства, донете у поступку 

одлучивања о приговору на одлуке првог састава Високог савета судства о престанку 

судијске дужности. 

 

              Одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности број: 

06-00-37/2009-01 од 25. децембра 2009. године поништена је у ставу првом диспозитива за 
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121 судију, за које није донета појединачна одлука о престанку судијске дужности. 

Појединачне одлуке првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности 

од 14. јуна 2010. године поништене су за 471 неизабраног судију. 

 

             Председник Високог савета судства усвојио је захтев за изузеће Дејана Ћирића, 

изборног члана Савета из реда адвоката, из разматрања и одлучивања о овој тачки дневног 

реда.  

 

         4. Високи савет судства је одбио захтев заменика вршиоца функције председника 

Апелационог суда у Нишу да се Новици Стефановићу, судији Апелационог суда у Нишу и 

вршиоцу функције председника суда, продужи радни век у складу са одредбом члана 59. 

Закона о судијама и донео је одлуку којом Новици Стефановићу, судији Апелационог суда 

у Нишу престаје судијска функција због навршења радног века, даном доношења одлуке.  

 

        5. Високи савет судства је одбио захтев вршиоца функције председника Привредног 

суда у Новом Саду да се Сави Јовановић, судији Привредног суда у Новом Саду, продужи 

радни век до 27. децембра 2013. године и донео је одлуку којом  Сави Јовановић, судији 

Привредног суда у Новом Саду, престаје судијска функција због навршења радног века, 

даном доношења одлуке.  

 

       6. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције Душану 

Спасићу, судији Вишег суда у Косовској Митровици, због навршења радног века, дана  

13. марта 2013. године. 

 

       7. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције Љиљани 

Фуштар, судији Основног суда у Крагујевцу, на лични захтев, дана 31. марта 2013. године. 

 

       8. Високи савет судства је одбио приговор Мирослава Величковића,судије Вишег суда 

у Лесковцу који је изјављен против Одлуке Високог савета судства о престанку судијске 

функције број: 119-00-60/2013-01 од 5. марта 2013. године. 

 

        9. Високи савет судства је одбио приговор Михајла Петровића, судије Вишег суда у 

Лесковцу, који је изјављен против Одлуке Високог савета судства о престанку судијске 

функције број: 119-00-23/2013-01 од 26. фебруара 2013. године. 

 

      10. Поступајући по захтеву Ерике Сарвак Барати, судије Основног суда у Суботици, 

Високи савет судства је утврдио да је обављање послова председника Пописне комисије за 

припрему, организацију и спровођење пописа пољопривреде 2012. године  неспојиво са 

обављањем судијске функције. 

 

       11. Чланови Радне групе за израду Правилника о критеријумима и мерилима за 

вредновање рада судија и председника судова и Радне група за израду Правилника о 
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критеријумима и мерилима за вредновање рада судија који су први пут бирани на 

трогодишњи мандат заједно су израдили Предлог правилника о критеријумима и 

мерилима за вредновање рада судија и председника судова, који је достављен Високом 

савету судства на упознавање. Предлог правилника разматраће се на следећој седници 

Савета. 

 

       12. Високи савет судства се упознао са захтевом вршиоца функције председника 

Привредног суда у Суботици за одређивањем новог вршиоца функције председника суда 

почев од 01. априла 2013. године, с обзиром да Илони Стајић, судији Привредног суда у 

Суботици која је и вршилац функције председника суда, престаје судијска функција дана 

31. марта 2013. године, због навршења радног века. Високи савет судства ће до 29. марта 

2013. године донети одлуку о именовању вршиоца функције председника Привредног 

суда у Суботици. 

                

 

        

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                          Драгомир Милојевић 

 

 


