
 

 

 
 

Република Србија 
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-14/2015-01 

Датум: 17. март 2015. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ СА ШЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 17. марта 2015. године 

 

 

 

1. Високи савет судства је усвојио Годишњи извештаја о раду Високог савета 

судства за 2014. годину. 

 

2. Високи савет судства је усвојио Годишњи извештај о раду Дисциплинског 

тужиоца уз допуну која се односи на извештај о раду по притужбама и 

представкама који није унет у извештај, а који ће накнадно бити унет после 

поглавља IV- у делу који иде после информација од јавног значаја. 

 

3. Високи савет судства је усвојио Годишњи извештаја о раду Жалбене комисије 

судова за 2014. годину, који је председник Жалбене комисије судова доставила 

Савету 3. фебруара 2015. године. 

 

4. На предлог министра правде, Високи савет судства је донео Одлуку о 

именовању судија поротника у Основном суду у Брусу - 7; Основном суду у 

Димитровграду - 7;  Основном суду у Ивањици - 7;  Основном суду у 

Куршумлији  - 10 и Основном суд у Трстенику - 11. 

 

5. Разматрање предлога новог Правилника о дисциплинском поступку и 

дисциплинској одговорности судија се одлаже, како би чланови Савета обавили 

консултације око одређених предлога за измену Правилника. 

 

6. Високи савет судства је донео одлуку да се, на основу члана 91. Закона о 

судијама и члана 31. Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској 

одговорности судија, изрекне јавна опомена судији због тога што је пропустио 

да на основу члана 67. став 1. Закона о парничном поступку тражи своје изузеће 

од поступања у предмету у којима постоји разлог за изузеће. 

 

7. Пресудом Управног суда 5. У 17058/12 од 12. фебруара 2015. године, уважена је 

тужба тужиоца и поништена је Одлука Високог савета судства, број: 06-00-

73/2012-01 од 13. новембра 2012. године, у тачки 10. став 2. диспозитива.  

 

 



 

 

8. Високи савет судства је донео одлуку о престанку судијске функције, због 

трајног губитка радне способности за обављање судијске функције, даном 

правноснажности ове одлуке.  

9. Високи савет судства је донео одлуку којом се Олга Тешовић, судија Основног 

суду у Пожеги, упућује на студијско путовање у Хаг, у периоду од 15. до 25. 

марта 2015. године, ради учешћа на семинару „Access of justice”. 

10. Поступајући по захтеву за одлучивање о спојивости судијске функције са 

послом сарадника за наставу на предмету Пословно право на Машинском 

факултету Универзитета у Нишу, Високи савет судства је донео одлуку да 

обављање посла сарадника за наставу није неспојиво са судијском функцијом. 

 

11. Високи савет судства је донео одлуку којом Милану Делићу, судији Основног 

суда у Нишу, престаје судијска функција 31. марта 2015. године, на лични 

захтев. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

Драгомир Милојевић 

 

 


