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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-15/2021-01 

Датум: 06.05.2021. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

                                      ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ 

         СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 6. маја 2021. године 
 

 

Седница је почела у 10,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, 

Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак 

Павловић изборни чланови Високог савета судства из реда судија. Поред чланова Савета, 

седници су  присуствовале Мирјана Павловић, секретар Високог савета судства и Мила 

Стаменковић, помоћник секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

  

  

           Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, отвара Једанаесту редовну  

седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи: 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Усвајање записника са Десете седнице Високог савета судства која је одржана 

26.04.2021. године;  

2. Образовање радних тела и именовање чланова Високог савета судства у вези 

спровођења  активности  из Акционог плана за поглавље 23 чији је носилац Високи 

савет судства; 

3. Именовање заменика члана у Координационом телу за спровођење Акционог плана за 

Поглавље 23; 

4. Стављање ван снаге Одлуке Високог савета судства број: 119-05-213/ 2021-01 од 

06.04.2021. године; 

5. Одређивање изборног члана Високог савета судства из реда судија за поступање по 

притужбама и представкама на рад суда и судија и притужбама судија по члану 29. 

Закона о судијама; 

6. Доношење одлуке о оглашавању избора председника судова; 

7. Давање мишљења на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани 

дискриминације; 
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8. Давање мишљења на Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о интерном и 

јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима; 

9.  Разматрање молбе судије за продужење радног века; 

10. Разматрање дописа Правосудне академије у вези статуса свршених полазнка почетне 

обуке Правосудне академије; 

11. Разматрање дописа председника Основног суда у Лазаревцу у вези остваривања права 

судије на јубиларну награду; 

12. Доношење одлуке о именовању два представника Високог савета судства која ће 

учествовати у процесу израде ажуриране Националне процене ризика од прања новца 

и финансирање тероризма; 

13. Доношење одлуке о достављању предлога за именовање члана преговарачке групе у 

вези Одлуке Владе о формирању Координације за вођење преговора о приступању 

Републике Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима о приступању 

Републике Србије Европској унији; 

14. Разно. 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  предложен  дневни ред те су 

једногласно донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Једанаесту  редовну седницу 

сталног састава Високог савета судства. 

 

Високи савет судства прешао је на рад седнице по усвојеном дневном реду. 

 

 

1. Усвајање записника са Десете седнице Високог савета судства која је одржана 

26.04.2021. године;  

 

Након добијене речи судија Зорана Делибашић и судија Марија Аранђеловић Јуреша су 

изјавиле да имају примедбе на записник у делу који се односи на другу тачку дневног реда: „ 

Доношење одлуке о избору заменика председника Високог савета судства“  јер на записнику 

није унето да оне нису гласале по наведеној тачки дневног реда с обзиром да су се изузеле од 

гласања јер су на предлог председника Савета предложене за избор за заменика председника 

Високог савета судства. 

 

 Јасмина Васовић, председник Савета је изјавила да се констатује да на записник са 

Десете редовне седнице сталног саства Високог савета судства одржане дана 26.04.2021. 

године, није констатовано да судија Зорана Делибашић и судија Марија Аранђеловић Јуреша 

нису учествовале у одлучивању о избору заменика председника  Високог савета судства 

имајући у виду  да су биле кандидати за то место. 

 

 Констатује се да се исправља записник са Десете редовне седнице сталног састава  

Високог савета судства одржане 26.04.2021. године на тај начин што се на другој страни 

записика  иза десетог реда додаје: „ Судија Зорана Делибашић и судија Марија Аранђеловић 

Јуреша изузимају се од гласања“ 

 

- Високи савет судства једногласно је усвојио записник са Десете седнице 

Високог савета судства која је одржана 26.04.2021. године са напред изнетом 

исправком. 
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2. Образовање радних тела и именовање чланова Високог савета судства у вези 

спровођења  активности  из Акционог плана за поглавље 23 чији је носилац Високи 

савет судства; 

 

Јасмна Васовић, председник Савета је навела да је потребно образовати радно тело за 

спровођење активности из Акционог плана за поглавље 23 чији је носилац Високи савет 

судства и предложила је да се за радно тело изаберу чланови и то: Снежана Бјелогрлић, изборни 

члан Високог савета судства из реда судија,  Вукица Кужић, изборни члан Високог савета 

судства из реда судија и Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У 

 

I 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ радно тело Високог савета судства за спровођење активности из 

Акционог плана за поглавље 23 чији је носилац Високи савет судства. 

 

                                                            II 

 

 БИРАЈУ се за чланове  Радног тела: Снежана Бјелогрлић, изборни члан Високог 

савета судства из реда судија, Вукица Кужић, изборни члан Високог савета судства из 

реда судија и Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија. 

 

Чланови Радног тела ће спроводити активности из Акционог плана за поглавље 23 

чији је носилац Високи савет судства. 

 

3. Именовање заменика члана у Координационом телу за спровођење Акционог плана 

за Поглавље 23; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је предложила након консултације са члановима 

Високог савета судства Снежану Бјелогрлић, изборног члана Високог савета судства за 

именовање за заменика члана у  Координационом телу за спровеођење Акционог плана за 

Поглавље 23. 

 

- Високи савет судства једногласно је именовао Снежану Бјелогрлић, изборног 

члана Високог савета судства из реда судија за заменика члана у 

Координационом телу за спровођење Акционог плана за Поглавље 23. 

 

 

4. Стављање ван снаге Одлуке Високог савета судства број: 119-05-213/ 2021-01 од 

06.04.2021. године; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  
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    О Д Л У К У 

 

 

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука Високог савета судства број: 119-05-213/ 2021-01 

од 06.04.2021. године. 

 

 

5. Одређивање изборног члана Високог савета судства из реда судија за поступање 

по притужбама и представкама на рад суда и судија и притужбама судија по 

члану 29. Закона о судијама; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је након консултација са члановима Савета 

предложила да се Жак Павловић, изборни члан Високог савета судства одреди за поступање по 

притужбама и представкама на рад суда и судија и притужбама судија по члану 29. Закона о 

судијама. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

     О Д Л У К У 

 

ЖАК ПАВЛОВИЋ, изборни члан Високог савета судства одређује се за поступање по 

притужбама и представкама на рад суда и судија и притужбама судија по члану 29. Закона о 

судијама. 

 

6. Доношење одлуке о оглашавању избора председника судова; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је навела да из службене евиденције је  утврђено да 

се на месту председника Основног суда у Крушевцу,  Основног суда у Мајданпеку, Основног 

суда у Новом Пазару и  Прекршајног суда у Лазаревцу, налазе лица у статусима вршиоца 

функције председника суда. Истакла је да председнику Вишег суда у Врању мандат истиче 

19.05.2021. године и председник Привредног суда у Чачку мандат истиче 23.05.2021. године. 

Предложила је да се за свих шест судија распише оглас за избор председника суда. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о оглашавању избора 

председника суда за: Основни суд у Крушевцу, Основни суд у Мајданпеку, 

Основни суд у Новом Пазару, Прекршајни суд у Лазаревцу, Виши суд у Врању 

и Пиривредни у Чачку. 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства за поступак 

избора председника суда за Основни суду Крушевцу, Основни суд у Мајданпеку, 

Основни суд у Новом Пазару и Прекршајни суд у Лазаревцу; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  
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О Д Л У К У 

 

Образује се Комисија Високог савета судства за поступак избора председника за 

Основни суд у Крушевцу, Основни суд у Мајданпеку, Основни суд у Новом Пазару и 

Прекршајни суд у Лазаревцу, у саставу: 

 

- Снежана Бјелогрлић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије, 

- Вукицa Кужић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан Комисије 

и  

- Жак Павловић, изборни члан Високог савета судстава из реда судија, члан Комисије. 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства за поступак 

избора председника суда за Виши суд у Врању и Привредни суд у Чачку; 
 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У  

 

Образује се Комисија Високог савета судства за поступак избора председника за Виши 

суд у Врању и Привредни суд у Чачку, у саставу: 

 

1. Зорана Делибашић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, председник 

Комисије, 

2. Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан Комисије 

и  

3. Марија Аранђеловић Јуреша, изборни члан Високог савета судстава из реда судија, члан 

Комисије. 

 

 

7. Давање мишљења на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани 

дискриминације; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дала је реч 

известиоцу, судији Жаку Павловићу. 

 

Након добијене речи, судија Жак Павловић је упознао присутне чланове Савета са 

уоченим примедбама на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације 

и навео да се примедбе односе на следеће чланове: 3, 14, 20, 27-а, 33, 37, 40-б и 45, 

систематизованог предлога. 

 

Након дискусије, Високи савет  судства једногласно је донео  писано образложено 

мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације које 

је саставни део овог записника. 
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8. Давање мишљења на Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о интерном и 

јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима; 

 

 

 Јасмина Васовић, председник Савета је поводом ове тачке дневног реда дала реч 

известиоцу, судији Жаку Павловићу. 

 

 Након добијене речи, судија Жак Павловић је упознао присутне чланове Савета о 

уоченим примедбама на Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о интерном и јавном 

конкурсу за поупњавање радних места у државним органима и навео да се примедбе однесе на 

чланове: 24, 27, 29. и 33. систематизованог предлога. 

 

 Након дискусије, Високи савет судства једногласно је донео писано образложено 

мишљење на Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о интерном и јавном 

конкурсу за попуњавање радних места у државним органима, које је саставни део овог 

записника. 

 

9.  Разматрање молбе судије за продужење радног века; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је навела да је судија Вишег суда у Зајечару Бранка 

Милидраговић поднела образложену молбу  Високом савету судства за продужетак радног века 

иако навршава 65 година живота. Јасмна Васовић, председник Савета је истакла да Закон о 

судијама каже да судији престаје радни век када наврши 65 година живота по сили закона и 

стог разлога није могуће продужити радни век и предложила је да се судији дописом одговори 

да се не може уважити поднета молба за продужетак радног века из напред изнетих разлога. 

 

- Високи савет судства једногласно је сагласан да се Бранка Милидраговић, 

судија Вишег суда у Зајечару, дописом обавести о томе да Савет не може  да 

уважи молбу за продужетак радног века, с обзиром да судији по сили закона 

престаје радни век кад наврши 65. година живота у смислу одредбе члана 59. 

став 1. Закона о судијама. 

 

 

10. Разматрање дописа Правосудне академије у вези статуса свршених полазнка 

почетне обуке Правосудне академије; 

 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је навела да су сви чланови Савета упознати са 

садржином дописа директора Правосудне академије и уз претходну консултацију са члановима 

Савета предложила је да се директору Правосудне академије одговори дописом да је Високи 

савет судства сагласан да Правосудна академија у погледу свршених полазника почетне обуке 

Правосудне академије настави са својим радом. 

 

- Високи савет судства једногласно је сагласан да се директору Правосудне 

академије одговори дописом да је Високи савет судства сагласан да Правосудна 

академија у погледу свршених полазника почетне обуке Правосудне академије 

настави са својим радом.  
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11. Разматрање дописа председника Основног суда у Лазаревцу у вези остваривања 

права судије на јубиларну награду; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је навела да су сви чланови Савета упознати са 

садржином дописа председника Основног суда у Лазаревцу и предложила је да се председнику 

суда одговори дописом да Високи савет судства није надлежан да одлучује по поднетом захтеву 

за остваривање права судије на јубиларну награду, већ да то припада искључиво у надлежност 

председника суда који је дужан да у складу са законом о наведеном праву судије на јубиларну 

награду одлучи. 

 

- Високи савет судства једногласно је сагласан да се председнику Основног суда 

у Лазаревцу  одговори дописом да Високи савет судства није надлежан да 

одлучује о поднетом захтеву за остваривање права судије на јубиларну награду, 

већ да одлучивање о поднетом захтеву судије искључиво припада у 

надлежности председника суда, који је дужан да у складу са законом о 

наведеном праву судије на јубиларну награду одлучи. 

 

12. Доношење одлуке о именовању два представника Високог савета судства која ће 

учествовати у процесу израде ажуриране Националне процене ризика од прања 

новца и финансирање тероризма; 

 

Јасмина Васовић, председник савета, након претходног консултовања са члановима 

Савета предложила је именовање Марије Аранђеловић Јуреше, изборног члана Високог савета 

судства из реда судија и Жака Павловића, изборног члана Високог савета судства из реда 

судија, као представнике Високог савета судства који ће учествовати у процесу израде 

ажуриране Националне процене ризика од прања новца и финансирање тероризма. 

 

- Високи савет судстсва једногласно је именовао Марију Аранђеловић Јурешу, 

изборног члана Високог савета судства из реда судија и Жака Павловића, 

изборног члана Високог савета судства из реда судија, као представнике 

Високог савета судства који ће учествовати у процесу израде ажуриране 

Националне процене ризика од прања новца и финансирање тероризма. 

 

 

13. Доношење одлуке о достављању предлога за именовање члана преговарачке групе у 

вези Одлуке Владе о формирању Координације за вођење преговора о приступању 

Републике Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима о приступању 

Републике Србије Европској унији; 

 

- Високи савет сдства једногласно је донео одлуку о предлогу Зоране Делибашић, 

члана Високог савета судства из реда судија, за именовање члана преговарачке 

групе у вези Одлуке Владе о формирању Координације за вођење преговора о 

приступању Републике Србије Европској унији и Тима за подршку 

преговорима у приступању Републике Србије Европској унији. 

 

14. Разно: 

 

- Констатује се да је разматран допис председнице Вишег суда у Зрењанину 

Слађане Бокић и да ће истој бити одговорено писаним путем. 
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- Констатује се да је разматран предлог Управног суда који се односи на увећање 

основне плате због повећаног обима посла,  и да ће поводом поднетог предлога 

Управном суду бити писаним путем одговорено. 

 

- Доношење одлуке о упућивању судије на рад у други суд; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је навела да је пристигао предлог за упућивање 

Јасмина Диванефендића, судије Прекршајног суда у Новом Пазару  на рад у Прекршајни суд у 

Прешеву. Навела је да је дата сагалсност судија Прекршајног суда у Новом Пазару и судија 

Прекршајног суда у Прешеву, као и да је судија Јасмин Диванефендић дао писану сагласност 

за упућивање на рад у Прекршајни суд у Прешеву. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Јасмин Диванефендић, судија Прекршајног суда у Новом Пазару, упућује се на рад у 

Прекршајни суд у Прешеву, почев од 17. маја 2021. године, до избора судије у том суду, а 

најдуже годину дана. 

 

- Доношење одлуке о ванредном вредновању рада судије; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дала је реч судији 

Маријиј Аранђеловић Јуреши. 

 

Судија Марија Аранђеловић Јуреша је изјавила да је потребно да Савет донесе Одлуку 

о ванредном вредновању рада кандидата Немање Ковачевић, судије Основног суда у 

Крагујевцу, који је поднео пријаву на оглас за избор судије за Привредни суд у Крагујевцу, а 

за период  од 02.09.2019. године до 31.03.2021. године. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У  

 

Ванредно се вреднује рад кандидата Немање Ковачевића, судије Основног суда у 

Крагујевцу који је поднео пријаву на оглас за избор судије за Привредни суд у Крагујевцу, који 

је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 31/21 од 31.03.2021. године, а за период од 

последњег вредновања до дана објављивања огласа, односно од 02.09.2019. до 31.03.2021. 

године. 

 

Седница завршена у 10,50 часова 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић             ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

             Јасмина Васовић 
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