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 ЗАКЉУЧЦИ  СА ДВАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 28. мај 2013. године 

 

 

 

           1. Високи савет судства је усвојио Записник са Једанаесте редовне седнице 

Високог савета судства, која је одржана 21. маја 2013. године. 

 

          2. Високи савет судства је донео одлуку да се огласи избор председника Врховног 

касационог суда, Управног суда, Привредног апелационог суда, Вишег прекршајног 

суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Крагујевцу, Апелационог суда 

у Нишу и Апелационог суда у Новом Саду. 

 

          Оглас за избор председника судова објавиће се у „Службеном гласнику РС“ и 

Дневном листу „Политика“  дана 31. маја 2013. године. 

              

          3. Високи савет судства је донео одлуку да се Одлука о предлогу кандидата који 

се први пут бирају на судијску функцију број: 119-05-131/2013-01 од 21. маја 2013. 

године допуни и да се Моника Пап у складу са одредбом члана 40. став 8. Закона о 

Правосудној академији предложи за избор на судијску функцију у Основни суд у 

Новом Саду. 

 

           На основу одредбе члана 50. став 4. Закона о судијама Високи савет судства ће 

предложити да Народна скупштина изабере 16 кандидата на судијску функцију у 

судове како је то наведено у диспозитиву Одлуке о предлогу кандидата који се први 

пут бирају на судијску функцију број: 119-05-131/2013-01 од 21. маја и 28. маја 2013. 

године . 
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          4. Високи савет судства је донео одлуку којом Ирен Мештер, судији Основног 

суда у Новом Саду, престаје судијска функција због навршења радног века (40 година 

стажа осигурања) дана 12. јуна 2013. године. 

 

          5. Високи савет судства је донео одлуку којом Душану Ђурићу, судији Вишег 

суда у Пироту, престаје судијска функција због навршења радног века (65 година 

живота) дана 11. јуна 2013. године. 

 

6. Високи савет судства је донео одлуку којом Радици Милосављевић, судији 

Прекршајног суда у Неготину, престаје судијска функција због навршења радног века 

(40 година стажа осигурања) дана 13. јуна 2013. године. 

 

         7. Високи савет судства је одбио захтев вршиоца функције председника Основног 

суда у Новом Саду Су V 35-55/13 од 08. маја 2013. године за продужење радног века 

Петру Мохану, судији Основног суда у Новом Саду и донео одлуку којом Петру 

Мохану, судији Основног суда у Новом Саду, престаје судијска функција због 

навршења радног века (40 година стажа осигурања) дана 06. јуна 2013. године. 

 

8. Високи савет судства је одбио захтев Радована Ђурића, вршиоца функције 

председника Привредног суда у Крагујевцу да му се продужи радни век до 31. 

децембра 2013. године и донео одлуку којом Радовану Ђурићу, судији Привредног суда 

у Крагујевцу, престаје судијска функција због навршења радног века (65 година 

живота) дана 18. јула 2013. године. 

 

9. Високи савет судства је донео одлуку којом Срећку Топаловићу, судији 

Основног суда у Краљеву, престаје судијска функција због потпуног губитка радне 

способности дана 20. фебруара 2013. године. 

 

        10.  Поступајући по захтеву Ружице Петрић, судије Основног суда у Ужицу, 

Високи савет судства је донео одлуку којом Ружици Петрић престаје дужност заменика 

члана Дисциплинске комисије. 

 

        11. Високи савет судства је донео одлуку којом Божидару Гавриловићу, судији 

Прекршајног суда у Пожеги престаје функција вршиоца функције председника 

Прекршајног суда у Пожеги, на лични захтев са 02. јуном 2013. године. 
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Високи савет судства је донео одлуку којом се Горица Весовић, судија 

Прекршајног суда у Пожеги поставља за вршиоца функције Прекршајног суда у 

Пожеги почев од 03. јуна 2013. године до избора председника суда. 

 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                              Драгомир Милојевић 

 


