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

савета судства, која је одржана 28. маја 2013. године. 

 

          2. Комисија за избор судија у Управном суду, Привредном апелационом суду и 

привредним судовима, у поступку који се спроводи на основу огласа који је објављен дана 

17. априла 2013. године у „Службеном гласнику РС “ број 35/13 и дневном листу 

„Политика“,  известила је Високи савет судства о броју поднетих пријава на наведени оглас. 

Комисијa је извршила проверу поднетих пријава и утврдила њихову потпуност и 

благовременост.  

 

               На основу извештаја и предлога Комисије, Високи савет судства је због 

непотпуности одбацио три пријаве у складу са одредбом члана 45. Пословника о раду 

Високог савета судства. 

 

              Високи савет судства је заузео став да Комисија за избор обави разговор са свим 

кандидатима, који су поднели уредне и благовремене пријаве на оглас. 

 

         3.  Комисија Високог савета судства за вршење надзора над наменским коришћењем 

буџетских средстава и вршење надзора над финансијским и материјалним пословањем 

судова  известила је Високи савет судства о извршеној анализи рада судова у погледу 

трошења финансијских средстава и о уоченим неправилностима у погледу исплате додатка 

за приправност, исплате накнада за одвојен живот, дежурство, прековремени рад, као и 

исплату трошкова на име закупнине стана и превоза.  
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                Чланови Комисије одржаће састанак са шефовима рачуноводства апелационих 

судова, Управног суда, Привредног апелационог суда и Вишег прекршајног суда, у 

четвртак 06. јуна 2013. године. На састанку ће се указати на неправилности које је уочила 

Комисија на основу достављених извештаја од стране судова.  

 

                 Председник Високог савета судства ће одржати састанак са вршиоцима функције 

председника Управног суда, Привредног апелационог суда, Вишег прекршајног суда и 

апелационих судова, у понедељак 10. јуна 2013. године, на коме ће их упознати са 

извештајем о раду Комисије.    

 

           4.   Високи савет судства је разматрао текст Нацрта националне Стратегије реформе 

правосуђа 2013-2018  и закључио да нема примедбе ни сугестије за измену и допуну текста 

Нацрта. 

  

           5.   Високи савет судства је донео одлуку којом  Душку Пујићу, судији Основног суда 

у Сремској Митровици престаје судијска функција због навршења радног века (65 година 

живота) дана 06. јуна 2013. године. 

 

          6.  Високи савет судства је донео одлуку да се Снежана Вујисић, судија Вишег суда у 

Београду, на предлог вршиоца функције председника Вишег суда у Београду, упути на 

обавезан здравствени преглед, ради утврђења радне способности за обављање судијске 

функције. 

 

         7.   Високи савет судства је донео одлуку  да се Сања Муњић, судија Основног суда у 

Крагујевцу, на предлог вршиоца функције председника Основног суда у Крагујевцу, упути 

на обавезан здравствени преглед, ради утврђења радне способности за обављање судијске 

функције. 

 

 

  

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

 ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                                           Драгомир Милојевић 

 

 


