
                          
                 Република Србија 
          ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

              Број: 06-00-22/2013-01  

              Датум: 21. мај 2013. 

                       Б е о г р а д 

 

 

 ЗАКЉУЧЦИ СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  

 СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

одржане 21. мај 2013. године 

 

 

 

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

савета судства, која је одржана 14. маја 2013. године. 

 

           2. Oдлучујући о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

основним и прекршајним судовима, који је објављен 06. марта 2013. године у 

„Службеном гласнику РС“, број 21/13 и у дневном листу „Политика“, Високи савет 

судства је донео Одлуку о предлогу кандидата за судије  који се први пут бирају на 

судијску функцију број: 119-05-131/2013-01.  

 

               Високи савет судства ће сходно одредби члана 50. став 4. Закона о судијама 

Одлуку о предлогу 15 кандидата за судије који се први пут бирају на судијску функцију 

доставити Народној скупштини. 

 

           3. Поступајући по захтеву Министарства правде и државне управе број: 9-00-

9/2013-05 од 17. априла 2013. године, а у вези са посланичким питањем које је поставио 

Момир Стојановић, народни посланик, Високи савет судства ће доставити 

Министарству правде и државне управе обавештење о решавању статуса неизабраних 

судија органа за прекршаје. 

 

           4. Пресудом Управног суда број: 19 У 16579/12 од 25. aприла 2013. године 

поништена је одлука Високог савета судства број: 06-00-73/2012-01 од 13. новембра 

2012. године у ставу другом тачка 1. диспозитива и предмет је враћен на поновно 

одлучивање. Поступајући по наведеној пресуди Управног суда, Високи савет судства је 

донео одлуку број: 119-05-132/2013-01, којом се Драгана Бољевић бира за судију 

Апелационог суда у Београду. 
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           5. Високи савет судства је донео одлуку којом Хисеину Фејзулаху, судији 

Основног  суда у Врању престаје судијска функција због навршења радног века (65 

година живота) дана 26. маја 2013. године. 

 

           6. Високи савет судства је одбио захтев вршиоца функције председника 

Апелационог суда у Београду Су бр. VIII578/2013 од 13. маја 2013. године за 

продужење радног века Слободану Рашићу, судији Апелационог суда у Београду, који 

13. августа 2013. године навршава радни век ( 65 година живота). 

 

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

суда Су V-35 28/13-2 од 22. априла 2013. године за продужење радног века Невени 

Милојчић, судији Управног суда, која навршава радни век  06. септембра 2013. године 

(65 година живота). 

 

. 

 

. 

 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                              Драгомир Милојевић 

 


