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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-13/2022-01 

Датум: 30.06.2022. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 
СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 30. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 10,30 часова. 

 

Седници Високог савета судства присуствују: 

 

- Јасмина Васовић – председница Врховног касационог суда и Високог савета 

судства 

- Зорана Делибашић – изборни члан Високог савета судства из реда судија 

- Вукица Кужић – изборни члан Високог савета судства из реда судија 

- Гордана Вељовић – изборни члан Високог савета судства из реда судија 

- Марија Аранђеловић Јуреша – изборни члан Високог савета судства из реда 

судија 

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

- Жак Павловић – изборни члан Високог савета судства из реда судија 

 

Поред чланова Високог савета судства седници присуствује Мила Стаменковић - 

помоћник секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Високог савета судства се тонски снима. 

  

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства отвара једанаесту 

редовну седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање 

следећи  
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Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

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

09.06.2022. године;  

 

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

Врховни касациони суд који је објављен у Службеном гласнику РС“, број 

18/22 од 11.02.2022. године; 

 

3.  Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Виши суд у Новом Саду који је објављен у Службеном гласнику РС“,  број 

10/22 од 28.01.2022. године; 

 

4. Разматрање захтева Правосудне академије за повећање броја полазника 

почетне обуке; 

 

5. Разматрање захтева за упућивање судије у Прекршајни суд у Трстенику ради 

поступања у раду већа од троје судија ради доношења одлуке по приговору; 

 

6. Доношење Oдлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели 

пријаве по огласу за избор председника суда који је објављен у “Службеном 

гласнику РС“,  број 58/22 од 18.05.2022.године; 

 

7. Доношење Oдлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели 

пријаве за Виши суд у Сремској Митровици који је објављен у “Службеном 

гласнику РС“, број  62/22 од 27.05.2022.године;  

 

8. Доношење Одлуке о упућивању на обавезну обуку судија којима је утврђена 

оцена „ не задовољава“; 

 

9. Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

10. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

11. Одлучивањe о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

12. Одлучивањe о престанку функције судиjе поротника на лични захтев; 

 

13. Разно. 

 

Констатује се да чланови Савета немају примедби ни допуна на предложени 

дневни ред, и да је једногласно донета одлука да се усвоји предложени дневни ред за 

Једанаесту редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 
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Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

    *** 

 

 

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

09.06.2022. године;  

 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са 

Десете седнице Високог савета судства која је одржана 09.06.2022. године. 

 

 

 

    *** 

 

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

Врховни касациони суд који је објављен у Службеном гласнику РС“, број 18/22 

од 11.02.2022. године; 

 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

одлучивање о избору судије за Врховни касациони суд, за пет упражњених судијских 

места,  Савет спровео поступак за избор судије према прописаној процедури, и поводом 

ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Зорани Делибашић. 

  

 Судија Зорана Делибашић наводи да је Комисија Високог савета судства по 

објављеном огласу, извршила проверу поднетих пријава и утврдила њихову дозвољеност, 

потпуност и благовременост. 

Комисија Високог савета судства  је за кандидате из реда судија прибавила оцену 

рада од Комисије за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судије и 

председника суда и доствила Савету претходну листу кандидата по азбучном реду 

презимена кандидата. 

Комисија Високог савета судства је за кандидата који се први пут бира на судијску 

функцију спровела испит и оценила стручност и оспособљеност кандидата, обавила 

разговор са кандидатом и доставила Савету претходну листу кандидата са целикупним 

материјалом са испита.  

Савет је за кандидате прибавио  мишљење од органа и организација у којима је 

кандидат радио у правној струци, за кандидате који долазе из судова прибављено је 

мишљење седнице свих судија суда из кога кандидат потиче, као и мишљење седнице 

свих судија непосредно вишег суда. 

 

Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је по азбучном редоследу презимена издвојио следеће кандидате: 
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1. судију Апелационог суда у Новом Саду Андријашевић Мирјану, 

2. судију Апелационог суда у Београду Вуковић Татјану, 

3. судију Апелационог суда у Новом Саду Мађаров Радославу, 

4. судију Апелационог суда у Београду Милићевић Владиславу, 

5. судију Апелационог суда у Београду Пауновић Бојану, 

6. судију Апелационог суда у Београду Поповић Мирјану, 

7. судију Апелационог суда у Крагујевцу Симовић Јасмину, 

8. судију Апелационог суда у Београду Станковић Весну. 

 

Судија Зорана Делибашић прочитала је личне и радне биографије напред 

наведених кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда из ког кандидат 

потиче и  мишљење непосредно вишег суда. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Новом Саду Андријашевић Мирјана. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

МИРЈАНА АНДРИЈАШЕВИЋ, судија Апелационог суда у Новом Саду бира се 

за судију Врховног касационог суда. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Београду Вуковић Татјана. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

ТАТЈАНА ВУКОВИЋ, судија Апелационог суда у Београду бира се за судију 

Врховног касационог суда. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Новом Саду Мађаров Радослава. 

 

Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да нико 

од присутних чланова Савета није гласао за усвајање предлога. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Београду Милићевић Владислава. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

ВЛАДИСЛАВА МИЛИЋЕВИЋ, судија Апелационог суда у Београду бира се за 

судију Врховног касационог суда. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Београду Пауновић Бојана. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

БОЈАНА ПАУНОВИЋ, судија Апелационог суда у Београду бира се за судију 

Врховног касационог суда. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Београду Поповић Мирјана. 

 

Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да нико 

од присутних чланова Савета није гласао за усвајање предлога. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Крагујевцу Симовић Јасмина. 

 

Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да нико 

од присутних чланова Савета није гласао за усвајање предлога. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Београду Весна Станковић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
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    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

ВЕСНА СТАНКОВИЋ, судија Апелационог суда у Београду бира се за судију 

Врховног касационог суда. 

 

 

    *** 

 

3.  Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Виши суд у Новом Саду који је објављен у Службеном гласнику РС“,  број 

10/22 од 28.01.2022. године; 

 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

одлучивање о избору судије за Виши суд у Новом Саду, за три упражњена судијска места,  

Савет спровео поступак за избор судије према прописаној процедури, и поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Зорани Делибашић. 

Судија Зорана Делибашић наводи да је Комисија Високог савета судства 

доставила Савету претходну листу кандидата по азбучном реду презимена кандидата, 

након што је по објављеном огласу, извршила проверу поднетих пријава и утврдила 

њихову дозвољеност, потпуност и благовременост и за кандидате из реда судија 

прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредновања и утврђивање 

оцене рада судије и председника суда. 

Савет је за кандидате прибавио  мишљење од органа и организација у којима је 

кандидат радио у правној струци, за кандидате из реда судија прибављено је мишљење 

седнице свих судија суда из кога  потиче, као и мишљење седнице свих судија непосредно 

вишег суда. 

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је по азбучном редоследу презимена издвојио следеће кандидате: 

 

1. судију Основног суда у Новом Саду Берак Сању, 

2. судију Основног суда у Новом Саду Башић Тамару, 

3. судију Основног суда у Новом Саду Врањешевић Товиловић Јелену, 

4. судију Основног суда у Новом Саду Главашки Гордану, 

5. судију Основног суда у Новом Саду Еремин Ђорђевић Весну,  

6. судију Основног суда у Новом Саду Кушлић Татјану, 

7. судију Основног суда у Новом Саду Паклединац Татјану. 

 

 

Судија Зорана Делибашић прочитала је личне и радне биографије напред 

наведених кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда из ког кандидат 

потиче и  мишљење непосредно вишег суда. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Вишег суда у Новом Саду изабере судија Основног суда у Новом 

Саду Берак Сања. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

САЊА БЕРАК, судија Основног суда у Новом Саду, бира се за судију Вишег суда 

у Новом Саду. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Вишег суда у Новом Саду изабере судија Основног суда у Новом 

Саду Башић Тамара. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

ТАМАРА БАШИЋ, судија Основног суда у Новом Саду, бира се за судију Вишег 

суда у Новом Саду. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Вишег суда у Новом Саду изабере судија Основног суда у Новом 

Саду Врањешевић  Товиловић Јелена. 

 

 Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да нико 

од присутних чланова Савета није гласао за усвајање предлога. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Вишег суда у Новом Саду изабере судија Основног суда у Новом 

Саду Главашки Гордана. 

 

Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да нико 

од присутних чланова Савета није гласао за усвајање предлога. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Вишег суда у Новом Саду изабере судија Основног суда у Новом 

Саду Ермин Ђорђевић Весна . 

 

Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да нико 

од присутних чланова Савета није гласао за усвајање предлога. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Вишег суда у Новом Саду изабере судија Основног суда у Новом 

Саду Кушлић Татјана. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

ТАТЈАНА КУШЛИЋ, судија Основног суда у Новом Саду, бира се за судију 

Вишег суда у Новом Саду. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Вишег суда у Новом Саду изабере судија Основног суда у Новом 

Саду Паклединац Татјана. 

 

Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да нико 

од присутних чланова Савета није гласао за усвајање предлога. 

 

  

    *** 

 

 

4. Разматрање захтева Правосудне академије за повећање броја полазника 

почетне обуке; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да се Савету 

обратио директор Правосудне академије дана 20.06.2022. године са молбом да се повећа 

број полазника почетне обуке  за седам. Као разлози наведени су да је Комисија за 

пријемни испит предложила да се број полазника повећа имајући у виду изузетан квалитет 

кандидата, да у 2024. години велики број судија основних и прекршајних судова одлази у 

пензију. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се повећа број полазника почетне обуке на Правосудној академији за седам 

полазника. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

    О Д Л У К У 

 

ПОВЕЋАВА СЕ број полазника на Правосудној академији за седам полазника. 
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    *** 

 

5. Разматрање захтева за упућивање судије у Прекршајни суд у Трстенику ради 

поступања у раду већа од троје судија ради доношења одлуке по приговору; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је вршилац 

функције председника Прекршајног апелационог суда дописом од 8. јуна 2022. године, 

проследила захтев Прекршајног суда у Трстенику за упућивање једног судије и то Душана 

Милошевића, судије Прекршајног суда у Крушевцу на рад у Прекршајни суд у Трстенику, 

ради поступања у раду већа од троје судија ради доношења одлуке по приговору, имајући 

у види да је Душану Милошевићу и Слађани Антић, судијама Прекршајног суда у  

Крушевцу, у мају 2022. године, истекао период од годину дана на који су били упућени на 

рад у Прекршајни суд у Трстенику. У прилогу дописа је достављена сагласност Душана 

Милошевића, судије Прекршајног суда у Крушевцу за упућивање на рад у Прекршајни суд 

у Трстенику, као и сагласност седнице свих судија суда у који је судија изабран и суда у 

који се упућује. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДУШАН МИЛОШЕВИЋ, судија Прекршајног суда у Крушевцу упућује се на рад 

у Прекршајни суд у Трстенику, ради поступања у раду већа од троје судија ради 

доношења одлуке по приговору кажњених лица на решење о извршењу, почев од 

01.07.2022. године, најдуже годину дана. 

 

 

    *** 

 

6. Доношење Oдлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели 

пријаве по огласу за избор председника суда који је објављен у “Службеном 

гласнику РС“,  број 58/22 од 18.05.2022.године; 

 

                     

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                                            О Д Л У К У 

 

ВАНРЕДНО СЕ вреднује рад кандидата из реда судија и председника судова који 

су поднели пријаву на оглас за избор за председнике судова, који је објављен у 

„Службеном гласнику РС“, број 58/22 од 18.05.2022. године за  Апелациони суд у 

Нишу, Основни суд у Зрењанину, Основни суд у Руми, Основни суд у Прокупљу, 

Прекршајни суд у Јагодини и  Прекршајни суд у Обреновцу и то: 
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Редни 

број 

Име и презиме кандидата  Суд из кога потиче 

1 Анкић Златоје Основни суд у Зрењанину 

2 Батало Љиљана Основни суд у Новом Саду 

3 Гојгић Ђорђе Апелациони суд у Нишу 

4 Ђуричић Биљана Основни суд у Руми 

5 Кличковић Драгана Основни суд у Руми 

6 Никетић Ивана Основни суд у Прокупљу 

7 Петровић Ненад Прекршајни суд у Јагодини 

8 Радивојевић Љиљана  Основни суд у Прокупљу 

9 Ристић Слађана Прекршајни суд у Јагодини 

10 Савић Сунчица Прекршајни суд у Обреновцу 

11 Сокић Гордана Основни суд у Прокупљу 

12 Трајковић Томислав Апелациони суд у Нишу 

13 Шишмановић Милева Прекршајни суд у Јагодини 

   
а за период од последњег вредновања до дана објављивања огласа. 

 

 

 

    *** 

 

7. Доношење Oдлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели 

пријаве за Виши суд у Сремској Митровици који је објављен у “Службеном 

гласнику РС“, број  62/22 од 27.05.2022.године;  
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

О Д Л У К У 

 

ВАНРЕДНО СЕ вреднује рад кандидата из реда судија који су поднели пријаву на 

оглас за избор судија Вишег суда у Сремској Митровици, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“, број 62/22 од 27.05.2022. године и то: судије Основног суда у Сремској 

Митровици Јанковић Нада и Познановић Љубинка и судија Основног суда у Старој 

Пазови Тешић Биљана,  за период од последњег вредновања до дана објављивања оглас 

 

 

 

    *** 

 

 

8. Доношење Одлуке о упућивању на обавезну обуку судија којима је утврђена 

оцена „ не задовољава“; 

 

Констатује се да је одлучивање по овој тачки дневног реда затворено за 

јавност. 

 

Констатује се да се садржина одлучивања по овој тачки дневног реда налази у 

коверти која је саставни део овог записника. 

 

 

    *** 

 

 

9. Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

 

Јасмина Васовић председница Високог савета судства изјављује да је Јелена 

Ивановић, судија Врховног касационог суда и тадашњи вршилац функције председника 

Управног суда, с обзиром да јој је престала вршилачка функција председника тог суда 

23.06.2022. године, дописом од 14. јуна 2022. године упутила молбу Високом савету 

судства да јој се одобри  студијско путовање  у својству вршиоца функције председника 

Управног суда, као и судијама тог суда: Жељку Шкорићу, Вери Маринковић, Ненаду 

Стојановићу и Нади Балешевић у Хрватску, ради учешћа на пројекту под називом 

,,Подршка Министарству правде у реформи Управног суда Србије“ коју организује 

Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) и Мисије ОЕБС-а у Србији, у 

периоду од 11. до 16. јула 2022. године. 

 

 Након добијене речи, судија Вукица Кужић наводи да како је судија Врховног 

касационог суда Јелена Ивановић упутила Високом савету судства молбу за студијско 

путовање у својству вршиоца функције председника Управног суда, која функција јој је 



12 

 

престала пре одлучивања о молби за студијско путовање, то је потребно да судија Јелена 

Ивановић,  уколио жели да иде на ово студијско путовање, понови молбу у својству судије 

Врховног касационог суда. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Жељку Шкорићу, судији Управног суда у 

Хрватску, ради учешћа на пројекту под називом ,,Подршка Министарству правде у 

реформи Управног суда Србије“ коју организује Немачка организација за међународну 

сарадњу (ГИЗ) и Мисије ОЕБС-а у Србији, у периоду од 11. до 16. јула 2022. године.  

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Вери Маринковић, судији Управног суда у 

Хрватску, ради учешћа на пројекту под називом ,,Подршка Министарству правде у 

реформи Управног суда Србије“ коју организује Немачка организација за међународну 

сарадњу (ГИЗ) и Мисије ОЕБС-а у Србији, у периоду од 11. до 16. јула 2022. године.  

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Ненаду Стојановићу, судији Управног суда у 

Хрватску, ради учешћа на пројекту под називом ,,Подршка Министарству правде у 

реформи Управног суда Србије“ коју организује Немачка организација за међународну 

сарадњу (ГИЗ) и Мисије ОЕБС-а у Србији, у периоду од 11. до 16. јула 2022. године.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Нади Балешевић, судији Управног суда у 

Хрватску, ради учешћа на пројекту под називом ,,Подршка Министарству правде у 

реформи Управног суда Србије“ коју организује Немачка организација за међународну 

сарадњу (ГИЗ) и Мисије ОЕБС-а у Србији, у периоду од 11. до 16. јула 2022. године.  
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    *** 

 

10. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

         О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције - 

 

ЈЕЛИЦИ БАКОВИЋ, судији Привредног суда у Зрењанину престаје 

судијска функција услед навршења радног века 8. августа 2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције - 

 

 

ДРАГАНИ СРЕТОВИЋ, судији Апелационог суда у Крагујевцу престаје 

судијска функција услед навршења радног века 12. августа 2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције - 

 

 

ЗОРИЦИ БРАНКОВИЋ, судији Вишег суда у Ваљеву престаје судијска 

функција услед навршења радног века 16. августа 2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

         О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције - 

 

 

МИЛАНКИ МАРКОВИЋ, судији Основног суда у Бору престаје судијска 

функција услед навршења радног века 17. августа 2022. године. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

         О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције - 

 

РАДЕНКИ МИЈАТОВИЋ, судији Основног суда у Шапцу престаје 

судијска функција услед навршења радног века 20. августа 2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције - 

 

 

МИРЈАНИ ЈЕВТИЋ, судији Прекршајног апелационог суда престаје 

судијска функција услед навршења радног века 27. августа 2022. године. 

    *** 

 

11. Одлучивањe о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

         О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције - 

 

 

ДРАГАНУ АЋИМОВИЋУ, судији Врховног касационог суда престаје судијска 

функција на лични захтев  26. августа 2022. године. 

 

 

    *** 

 

12. Одлучивањe о престанку функције судиjе поротника на лични захтев; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

         О Д Л У К У 

   - о престанку функције судије поротника  - 

 

 

САНЕЛУ ПАПИЋУ, судији поротнику Вишег суда у Новом Пазару, престаје 

функција судије поротника на лични захтев  од 01.07.2022. године. 
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    *** 

 

13. Разно: 

 

Констатује се да чланови Савета нису имали предлоге за разматрање под овом 

тачком дневног реда. 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 11. 25 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                                  ПРЕДСЕДНИК 

                     ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                         Јасмина Васовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


