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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-11/2022-01 

Датум: 19.05.2022. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК 

 
СА ДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 19. МАЈА 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 

- др Ранко Кеча – изборни члан Високог савета судства из реда професора правног 

факултета 

Поред чланова Високог савета судства седници присуствују Мирјана Павловић – 

секретар Високог савета судства и Мила Стаменковић - помоћник секретара Високог 

савета судства. 

 

 Седница Високог савета судства се тонски снима. 

  

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства отвара Девету 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 Осме седнице Високог савета судства која је одржана 

12.05.2022. године;  

 

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

Апелациони суд у Нишу који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

129/21 од 28.12. 2021. године; 

 

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

Виши суд у Сремској Митровици, који је објављен у „Службеном гласнику 

РС“ број 129/21 од 28.12. 2021. године; 

 

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

Виши суд у Крагујевцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

120/21 од 10.12. 2021. године; 

 

5. Доношење одлуке по изјављеној жалби судије против решења Дисциплинске 

комисије Високог савета судства број:116-04-00426/2021-05 од 

18.03.2022.године; 

 

6. Одлучивање по предлогу в.ф. председнице Управног суда о доношењу хитних 

мера за побољшање ефикасности и квалитета рада Управног суда; 

 

7. Доношење одлуке о престанку дужности члана Жалбене комисије Високог 

савета судства Весни Карановић; 

 

8. 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 

Девету редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

    *** 

 

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

12.05.2022. године;  

 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са Осме 

седнице Високог савета судства која је одржана 12.05.2022. године. 

 

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

Апелациони суд у Нишу који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

129/21 од 28.12. 2021. године; 

 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

одлучивање о избору судије за Апелациони суд у Нишу, 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 издвојио следећих девет кандидата: 

 

1. судију Вишег суда у Нишу Нелу Алексић 

2. судију Вишег суда у Нишу Миру Стефанову 

3. судију Вишег суда у Нишу Александра Теодосића 

4. судију Вишег суда у Лесковцу Александра Перуновића 

5. судију Вишег суда у Нишу Мирка Драшковића 

6. судију Вишег суда у Нишу Тамару Савић 

7. судију Вишег суда у Нишу Милицу Грујић, 

8. судију Вишег суда у Нишу Ану Лукић Видојковић и 

9. судију Вишег суда у Нишу Катарину Тонић. 

 

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, поводом ове тачке 

дневног реда отвара дискусију. 

 

Јасмина Васовић председница Високог савета судства наводи да би посебно 

издвојила кандидата Александра Перуновића, судију Вишег суда у Лесковцу који поступа 

у кривичној материји. Судија Александар Перуновић је дугогодишњи судија у односу на 

издвојеног судију Александра Теодосића и судију Мирка Драшковића који поступају у 

кривичној материји Вишег суда у Нишу. Наводи да кандидати из Вишег суда у Нишу који 
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поступају у кривичној материји, Александар Теодосић, Мирко Драшковић, Милица 

Грујић као и кандидат Тамара Савић, која је најмлађа, су исто изузетни кандидати према 

резултатима рада и према оценама рада, али даје предност кандидату судији Александру 

Перуновићу због дужине његовог судијског искуства, с обзиром да је за судију изабран 

1998. године. На основу материјала и оцена реда пажљу завређују и кандидати који 

поступају у парничној материји Вишег суда у Нишу: судија  Нела Алексић, судија 

Стефанова Мира,  судија Ана Лукић Видојковић  и судија Катарина Томић. 

 

Након добијене речи судија Снежана Бјелогрлић изјављује да за Апелациони суд 

у Нишу је потребно двоје судија парничара и један кривичар. Сагласна је са предлогом 

председнице Високог савета судства за кандидата Александра Пауновића, који поступа у 

кривичној материји и има најдужи судијски стаж.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да судије које 

поступају у парничној материји Вишег суда у Нишу Нела Алексцић и Мира Стефанова су 

судије које имају најдужи судијски стаж у односу на  напред издвојене кандидате који 

поступају у парничној материји. 

 

Након добијене речи, судија Марија Аранђеловић Јуреша наводи да  кандидати 

Нела Алексић и Катарина Томић имају изузетне резултате рада. Такође, се по резултатима 

рада истиче и кандидат Ана Лукић Видојковић.  

 

 Након добијене речи, судија Зорана Делибашић изјављује да кандидати 

Александар Теодосић, Катарина Тонић и Ана Лукић Видојковић имају изванредне 

резултате рада, те да уклико не буду изабрани на овој седници, предлаже да се имају у 

виду за неки од наредних избора. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се Нела Алексцић, судија Вишег суда у Нишу изабере за судију Апелационог 

суда у Нишу. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

НЕЛА АЛЕКСИЋ, судија Вишег суда у Нишу бира се за судију Апелационог суда 

у Нишу. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се Мира Стефанова, судија Вишег суда у Нишу изабере за судију Апелационог 

суда у Нишу. 

 

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

          - о избору судије – 

 

МИРА СТЕФАНОВА, судија Вишег суда у Нишу бира се за судију Апелационог 

суда у Нишу. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се Александар Перуновић, судија Вишег суда у Лесковцу изабере за судију 

Апелационог суда у Нишу. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

АЛЕКСАНДАР ПЕРУНОВИЋ, судија Вишег суда у Лесковцу бира се за судију 

Апелационог суда у Нишу. 

 

*** 

 

 

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

Виши суд у Сремској Митровици, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 129/21 од 28.12. 2021. године; 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

одлучивање о избору судија за Виши суд у Сремској Митровици, за једно упражњено 

судијско место,  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 издвојио следећа три  кандидата: 

 

1. судију Основног суда у Старој Пазови Балаћ Дарка 

2. судију Основног суда у Сремској Митровици Соларевић Снежану 

3. судији Основног суда у Старој Пазови Тешић Биљану 
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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 поводом ове тачке 

дневног реда отвара дискусију. 

  

 Након добијене речи, судија Снежана Бјелогрлић  изјављује да жели да подсети 

чланове Савета да је судија Биљана Тешић, раније тражила премештај за Основни суд у 

Сремској Митровици, али да није добила сагласност од председника Основног суда у 

Старој Пазови. Она није сама отишла у Стару Пазову, већ је, када је била реформа 2014. 

године премештена из Основног суда у Сремској Митровици у Основни суд у Старој 

Пазови. Изјављује да је коректно да  судију Биљану Тешић предложи за избор за судију 

Вишег суда у Сремској Митровици, јер би се она на тај начн вратила у месту 

пребивалишта. 

 

 Након добијене речи, судија Марија Аранђеловић Јуреша изјављује да кандидат 

Снежана Соларевић има најдужи судијски стаж у односу на остале издвојене кандидате, а 

такође је и руководилац парничног одељења.  

 

 Након добијене речи, судија Вукица Кужић изјављује да Виши суд у Сремској 

Митровици има 10 судија. Пет судија поступа у грађанској материји а пет у кривичној 

материји. Кандидати који су издвојени за избор за судију Вишег суда у Сремској 

Митровици, су одлични кандидати а разлика између њих је само у годинама судијског 

искуства. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Сремској Митровици Снежана Солареавић изабере 

за судију Вишег суда у Сремској Митровици. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

СНЕЖАНА СОЛАРЕВИЋ, судија Основног суда у Сремској Митровици бира се 

за судију Вишег суда у Сремској Митровици. 

 

 

*** 

 

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

Виши суд у Крагујевцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

120/21 од 10.12. 2021. године; 
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Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

одлучивање о избору судија за Виши суд у Крагујевцу, 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 по 

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

потпуност и благовременост.  

Комисија Високог савета судства је за кандидате који се први пут бирају на 

судијску функцију спровела испит и оценила стручност и оспособљеност кандидата, 

обавила разговор са кандидатима и доставила Савету претходну листу кандидата по 

азбучном реду презимена кандидата са целикупним материјалом са испита.  

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. 

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, а за кандидате који долазе из реда судијских 

помоћника прибављена је и оцена рада. 

 

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је издвојио следећих шест кандидата: 

 

1. судију Основног суда у Крагујевцу Лекић Марију 

2. судију Основног суда у Крагујеавцу Максимовић Мирелу 

3. судију Основног суда у Крагујевцу Несторовић Соњу 

4. судију Основног суда у Крагујевцу Пирковић Ивана 

5. судију Основног суда у Аранђеловцу Зимоњић Јелену 

6. судију Основног суда у Крагујевцу Симовић Светлану 

 

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 поводом ове тачке 

дневног реда отвара дискусију. 

 

 

 Након добијене речи судија Гордана Вељовић изјављује да сви кандидати које је 

Савет издвојио за избор за судију Вишег суда у Крагујевцу су изузетни кандидати. Ови 

кандидати завређују посебну пажњу и испуњавају све услове да буду судије Вишег суда у 

Крагујевцу. 
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 Након добијене речи судија Снежана Бјелогрлић изјављује да гледајући 

резултате рада, радно искуство, године старости, односно животно искуство, за овај избор 

се издваја судија Соња Несторовић,  судија Јелена Зимонић и судија Марија Лекић. 

 

 Након добијене речи судија Зорана Делибашић изјављује да је имала прилику да 

на семинару упозна судију Марију Лекић и судију Мирелу Максимовић, које су оставиле 

изузетан утисак како у стручном тако и у људском погледу. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Крагујевцу Марија Лекић изабере за судију Вишег 

суда у Крагујевцу. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

МАРИЈА ЛЕКИЋ, судија Основног суда у Крагујевцу бира се за судију Вишег 

суда у Крагујевцу. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Крагујевцу Соња Несторовић изабере за судију 

Вишег суда у Крагујевцу. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

СОЊА НЕСТОРОВИЋ, судија Основног суда у Крагујевцу бира се за судију 

Вишег суда у Крагујевцу. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Аранђеловцу Јелена Зимоњић изабере за судију 

Вишег суда у Крагујевцу. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

          - о избору судије – 

 

ЈЕЛЕНА ЗИМОЊИЋ, судија Основног суда у Аранђеловцу бира се за судију 

Вишег суда у Крагујевцу. 
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*** 

 

 

5. Доношење одлуке по изјављеној жалби судије против решења Дисциплинске 

комисије Високог савета судства број:116-04-00426/2021-05 од 18.03.2022.године; 

 

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

јавност. 

 

 Констатује се да се писана садржина одлучивања по овој тачки дневног реда 

налази у коверти која је саставни део овог записника. 

 

 

*** 

 

6. Одлучивање по предлогу в.ф. председнице Управног суда о доношењу хитних 

мера за побољшање ефикасности и квалитета рада Управног суда; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Жаку Павловићу. 

 

Судија Жак Павловић наводи да је Управни суд константно оптерећен, што је 

опште позната чињеница,  на основу које чињенице је у предлогу вршиоца функције 

председника Управног суда постављен захтев за повећање броја судија Управног суда и 

захтев за увећање основне плате судијама Управног суда. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је Управни 

суд током прошле године имао повећан прилив  за 20.000 предмета. Овај проблем са 

радом Управног суда је дугогодишњи проблем који је настао реформом правосуђа 2009. 

године, када је основан Управни суд и погрешно планиран број судија Управног суда. 

Тренутни смештајни капацитети не дозвољавају да се овом суду повећа број судија. У 

односу на постављен захтеав за увећање основне плате судијама Управног суда, сматра 

да судије овог суда заслужују да им се увећа основна плата, због преоптерећености 

предметима у раду. Наводи да Грађанско одељење Вишег суда у Новом Саду не 

заслужује да им се увећа основна плата, а ипак имају то увећање од 15% само на основу 

прилива, а не и на основу рада. Судије Управног суда имају много више решених 

предмета, и много су  више оптерећени послом него што је то Грађанско одељење 

Вишег суда у Новом Саду. Предлаже да се Грађанском одељењу Вишег суда у Новом 

Саду укине увећање плате од 15% и да се судијама Управног суда увећа плата за 

најмање 10%. 

 

Након добијене речи, судија Зорана Делибашић  предлаже да се судијама 

Управног суда увећа основна плата за 15%. Наводи да јој је позната ситуација у том 

суду. Они су у врло тешкој ситуацији од оснивања Управног суда па све до данас. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства предлаже да судија 

Вукица Кужић уради анализу рада Грађанског одељења Вишег суда у Новом Саду, те да 

се након тога на наредној седници одлучи о предлогу да се Грађанском одељењу Вишег 

суда у Новом Саду укине увећање плате и о предлогу да се судијама Управног суда увећа 

основна плата. 

 

Констатује се да су сви чланови Савета једногласно сагласни са напред 

изнетим предлогом. 

 

*** 

 

7. Доношење одлуке о престанку дужности члана Жалбене комисије Високог 

савета судства Весни Карановић; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је Весна 

Карановић, саветник Врховног касационог суда поднела захтев за престанак дужности 

члана Жалбене комисије Високог савета судства због навршења радног века дана 

03.06.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

 

 ВЕСНИ КАРАНОВИЋ, саветнику Врховног касационог суда престаје дужност 

члана Жалбене комисије Високог савета судства, због навршења радног века дана 

03.06.2022. године. 

 

- Доношење одлуке о именовању члана Жалбене комисије Високог савета 

судства; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

 

 ДРАГАНА ВУКСАНОВИЋ, саветник Врховног касационог суда именује се за 

члана Жалбене комисије Високог савета судства почев од 03.06.2022. године. 

 

*** 

 

8. Разно: 

 

- Доношење одлуке о оглашавању избора судије за Виши суд у Сремској 

Митровици за једно упражњено судијске место; 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

 

 ОГЛАШАВА СЕ избор судије за Виши суд у Сремској Митровици за једно 

упражњено судијско место. 

 

 - Доношење одлуке о именовању Комисије Високог савета судства у поступку 

избора судије за Виши суд у Сремској Митровици; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Високог савета судства у поступку избора судије за 

Виши суд у Сремској Митровици у саставу: 

 

 - Зорана Делибашић, изборни члан Високог савета судства, председник комисије, 

  

 - Вукица Кужић, изборни члан Високог савета судстваиз реда судија, члан комисије 

 

 -Марија Аранђеловић Јуреша, изборни члан Високог савета судства, члан комисије. 

 

 - Разматрање притужбе по члану 29. Закона о судијама, у предмету Високог 

савета судства број:071-00-638/2021-01 коју је поднела судија Управног суда Весна 

Даниловић; 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Жаку Павловићу. 

 

 Судија Жак Павловић изјављује да је дана 6. децембра 2021.године, Високи савет 

судства примио притужбу судије Управног суда Весне Даниловић, коју је на основу члана 

29 став 1 Закона о судијама, упутила Високом савету судства на рад председнице 

Управног суда. Упознао је присутне чланове Савета са садржином поднете притужбе, са 

садржином изјашњења председнице Управног суда и са свим другим битним чиењницама 

које су неопходне за доношење одлуке у овој правној ствари. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
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     Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБИЈА СЕ притужба судије Управног суда Весне Даниловић, поднета на рад 

председника Управног суда, као НЕОСНОВАНА.  

 

 - Разматрање притужбе у предмету Високог савета судства број: 071-00-

78/2022-01, коју је поднела Аделаида Анђелковић судија Основног суда у Пожаревцу; 

 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Жаку Павловићу. 

 

Судија Жак Павловић наводи да је дана 9. фебруара 2022. године, Високи савет 

судства примио притужбу судије Основног суда у Пожаревцу Аделаиде Анђелковић, коју је 

поднела на рад председника Основног суда у Пожаревцу. Упознао је присутне чланове 

Савета са садржином поднете притужбе, са садржином изјашњења председника Основног 

суда у Пожаревцу и са свим другим битним чињеницама које су неопходне за доношење 

одлуке у овој правној ствари. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОДБИЈА СЕ притужба судије Основног суда у Пожаревцу Адеалиде Анђелковић, 

поднета на рад председника Основног суда у Пожаревцу, као НЕОСНОВАНА. 

 

 

          - Разматрање притужбе у предмету Високог савета судства број: 071-00-37/2022-

01   коју је поднела,  судија Основног суда у Петровцу на Млави Слађана 

Филиповић; 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Жаку Павловићу. 

 

Судија Жак Павловић изјављује да је дана 21. јануара 2022.године, Високи савет 

судства примио притужбу судије Основног суда у Петровцу на Млави Слађане Филиповић, 

коју је поднела на рад председника Апелационог суда у Крагујевцу. Упознао је присутне  

чланове Савета са садржином поднете притужбе, са садржином изјашњења председника 

Апелационог суда у Крагујевцу и са свим другим битним чињеницама које су неопходне за 

доношење одлуке у овој правној ствари. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
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     Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБИЈА СЕ притужба судије Основног суда у Петровцу на Млави Слађане 

Филиповић, поднета на рад председника Апелационог суда у Крагујевцу, као 

НЕОСНОВАНА. 

 

- Разматрање захтева за студијско путовање судија; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Биљани Лепотић, судији Вишег суда у Новом 

Саду, у Анталију, Турска, у периоду од 23. до 27. маја 2022. године, ради учешћа на 

међународном тренингу „International training program on contemporary issues in human 

rights law“ у организацији Правосудне академије Републике Србије и Правосудне 

академије Турске. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Душану Дакићу, судији Основног суда у 

Новом Саду, у Анталију, Турска, у периоду од 23. до 27. маја 2022. године, ради учешћа 

на међународном тренингу „International training program on contemporary issues in human 

rights law“ у организацији Правосудне академије Републике Србије и Правосудне 

академије Турске. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

    О Д Л У К У 

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Александру Блануши, председнику 

Апелационог суда у Крагујевцу, у Стразбур, Република Француска, у периоду од 27. до 29. 

јуна 2022. године, ради учешћа на пројекту „Јачање ефикасних правних средстава за 

спречавање кршења људских права у Србији“ у организацији Генералног директората за 

људска права и владавину права Савета Европе. 

 

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

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Бојани Пауновић, судији Апелационог суда у 

Београду, у Стразбур, Република Француска, у периоду од 26. до 30. јуна 2022. године, 

ради учешћа на пројекту Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења 

људских права у Србији“ у организацији Генералног директората за људска права и 

владавину права Савета Европе. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Зорици Булајић, судији Апелационог суда у 

Београду, у Скопље, Северна Македонија, у периоду од 2. до 3. јуна 2022. године, ради 

учешћа на регионалној конференцији на тему: „ Хармонизација судске праксе у вези са 

суђењем у разумном року, стандарди и пракса“ у организацији Генералног директората за 

људска права и владавину права Савета Европе и Врховног суда Северне Македоније. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Зорици Ђаковић, судији Апелационог суда у 

Београду, у Скопље, Северна Македонија, у периоду од 2. до 3. јуна 2022. године, ради 

учешћа на регионалној конференцијина тему: „ Хармонизација судске праксе у вези са 

суђењем у разумном року, стандарди и пракса“ у организацији Генералног директората за 

људска права и владавину права Савета Европе и Врховног суда Северне Македоније. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Милимиру Лукићу, судији Апелационог суда 

у Београду, у Букурешт, Румунија, у периоду од 8. до 9. јуна 2022. године, ради учешћа на 

обуци на тему: „Борба против кривичних дела против интелектуалне својине у Источној 

Европи“. 

 

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

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Оливери Анђелковић, судији Апелационог 

суда у Београду, у Букурешт, Румунија, у периоду од 8. до 9. јуна 2022. године, ради 

учешћа на обуци на тему: „Борба против кривичних дела против интелектуалне својине у 

Источној Европи“. 

 

 

- Доношење одлуке о престанку фукције судије поротника услед губитка радне 

способности; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    О Д Л У К У 

   - о престанку функције судије поротника – 

 

 АЦИ ПЕРОВИЋУ, судији поротнику Основног суда у Сурдулици, престаје 

функција судије поротника због потпуног губитка радне способности за обављање 

функције судије поротника услед болести, дана 12.04.2022. године. 

      

 

Седница Високог савета судства завршена је у 11. 40 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                                  ПРЕДСЕДНИК 

                     ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                         Јасмина Васовић 
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