
Република Србија 
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

Број: 119-01-00251/2015-01 
Датум: 04.09.2015. године 

Б е о г р а д

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, председник Високог савета 
судства, Мирјана Ивић, Мирољуб Томић, Бранка Банчевић, Александар Стоиљковски, 
Соња Видановић, изборни чланови из реда судија, Никола Селаковић, министар правде, 
Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну 
самоуправу и проф. др Зоран Стојановић, изборни члан из реда професора правног 
факултета, на основу члана 25. ст. 2. и 5. и члана 6. Закона о Високом савету судства 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10 и 88/11) и члана 7. Пословника о раду 
Високог савета судства („Службени гласник РС“, број 29/13)

наседници одржаној 04.09.2015. године, донео је

О Д Л У К У

I

Бирају се председник, чланови и заменици чланова Изборне комисије Високог 
савета судства, на мандат од пет година:

1) Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суда, председник;
2) Заменик члана Зорица Китановић, судија Управног суда;
3) Бисерка Живановић, судија Врховног касационог суда, члан; заменик члана др 

Весна Дабетић Трогрлић, судија Привредног суда у Београду;
4) Мр Дарко Тадић, председник Вишег суда у Новом Саду, члан; заменик члана 

Љубинко Петровић, председник Основног суда у Пожеги;
5) Заменик члана Невенка Димитријевић, судија Прекршајног апелационог суда.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Одлукама Високог савета судства број: 119-01-735/2010-01 од 03.09.2010. године, 
број: 119-05-18/2011-01 од 27.01.2011. године и број: 119-05-206/2011-01 од 28.12.2011. 
године, Високи савет судства је изабрао председника, чланове и заменике чланова 
Изборне комисије Високог савета судства.



Одредбом члана 25. став 2. Закона о Внсоком савету судства прописано је да се 
Изборна комисија Високог савета судства састоји од председника и четири члана и 
њихових заменика, које бира Савет из реда судија на сталној судијској функцији, уз 
њихову сагласност.

Одредбом члана 25. став 5. Закона о Високом савету судства прописано је да 
мандат члановима Изборне комисије траје пет година, уз могућност поновног избора.

Како је мандат председника. као и мандат за два члана и четири заменика члана 
Изборне комисије истекао дана 03.09.2015. године, то је Високи савет судства на 
седници одржаној 04.09.2015. године, уз претходно прибављену сагласност судија, 
изабрао председника Изборне комисије, два члана и четири заменика Изборне комисије, 
на мандат од пет година.


