
                            
                 Република Србија 
           ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

               Број: 06-00-32/2014-01 

           Датум: 05. мај 2014. године 

                       Б е о г р а д 

 

           На основу члана 14. став 2. Закона о Високом савету судства (“Службени  

гласник РС“, бр. 116/08, 101/10 и 88/11) и члана 19. ст. 1. и 4. Пословника о раду 

Високог савета судства (“Службени гласник РС“, број 29/13), сазивам Дванаесту 

редовну седницу сталног састава Високог савета судства, за коју предлажем следећи: 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

1. Усвајање Записника са Девете редовне седнице Високог савета судства која је 

одржана 01. априла 2014. године, Записника са Десете редовне седнице Високог 

савета судства која је одржана 15. априла 2014. године и Записника са 

Једанаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана 29. априла  

2014. године; 

2. Доношење одлуке о предлогу кандидата Народној скупштини за избор 

председника Апелационог суда у Новом Саду, у поступку спроведеном на 

основу огласа који је објављен у „Службеном  гласнику РС“ број 113/2013 и 

дневном листу „Политика“  дана 20. децембра 2013. године; 

3. Доношење одлуке о предлогу кандидата Народној скупштини за избор 

председника виших судова, у поступку спроведеном на основу огласа који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“ број 113/2013 и дневном листу 

„Политика“  дана 20. децембра 2013. године; 

4. Доношење одлуке о предлогу кандидата Народној скупштини за избор 

председника основних судова, у поступку спроведеном на основу огласа који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“ број 8/2014 дана 29. јануара 2014.  године 

и дневном листу „Политика“  дана 30. јануара 2014. године; 

5. Доношење одлуке о предлогу кандидата Народној скупштини за избор 

председника привредних судова, у поступку спроведеном на основу огласа који 

је објављен у „Службеном  гласнику РС“ број 8/2014 дана 29. јануара 2014.  

године и дневном листу „Политика“  дана 30. јануара 2014. године; 

6. Доношење одлуке о предлогу кандидата Народној скупштини за избор 

председника прекршајних судова, у поступку спроведеном на основу огласа 

који је објављен у „Службеном  гласнику РС“ број 8/2014 дана 29. јануара 2014.  

године и дневном листу „Политика“  дана 30. јануара 2014. године; 

 

Седница Високог савета судства ће се одржати у четвртак и петак, 8. и 9. маја 

2014. године, са почетком у 09,00 часова, у Високом савету судства, у Београду, 

Ресавска 42. 

  

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                                                                                                      Драгомир Милојевић 
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