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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-12/2022-01 

Датум: 09.06.2022. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК 

 
СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 9. 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 Мирјана Павловић – 

секретар Високог савета судства. 

 

 Седница Високог савета судства се тонски снима. 

  

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства отвара Десету 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 Девете седнице Високог савета судства која је одржана 

19.05.2022. године;  

2. Доношење одлуке о оглашавању избора за председника Управног суда; 

3. Разматрање предлога за увећање основне плате судијама Управног суда; 

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

Основни суд у Прокупљу који је објављен у Службеном гласнику РС“ број 53/21 

од 28.05.2021. године; 

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

Основни суд у Руми који је објављен у Службеном гласнику РС“ број 53/21 од 

28.05.2021. године; 

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

Основни суд у Сремској Митровици који је објављен у Службеном гласнику РС“ 

број 53/21 од 28.05.2021. године; 

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

Основни суд у Сенти који је објављен у Службеном гласнику РС“ број 53/21 од 

28.05.2021. године; 

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

Основни суд у Трстенику који је објављен у Службеном гласнику РС“ број 53/21 

од 28.05.2021. године; 

9. Усвајање Правилника о раду Етичког одбора Високог савета судства; 

10. Доношење одлуке о именовању члана Управног одбора Правосудне академије; 

11. Доношење одлуке о спојивости судијске функције са другим службама,  

пословима и поступцима; 

12. Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

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

14. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

15. Доношење одлуке о престанку судијске функције због истека мандата 

председника;  

16. 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 

Десету редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

    *** 

 

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

19.05.2022. године;  
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Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са 

Девете седнице Високог савета судства која је одржана 19.05.2022. године. 

 

 

*** 

 

2. Доношење одлуке о оглашавању избора за председника Управног суда; 

 

Јасмина Васовић председница Високог савета судства изјављује да је у Управном 

суду за вршиоца функције председника суда постављена Јелена Ивановић, судија 

Врховног касационог суда  и да рок од шест месеци на који је постављена истиче 22. јуна 

2022. године. Предлаже да се огласи избор за председника Управног суда како би се 

благовремено упутио предлог одлуке о избор председника Управног суда Народној 

скупштини Републике Србије. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се  огласи избор за председника Управног суда.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

    О Д Л У К У 

 

ОГЛАШАВА СЕ избор за  председника Управног суда. 

 

 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у поступку 

избора председника за Управни суд. 

 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 

председника за Управни  суд у саставу: 

 

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

председник комисије, 

 

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

комисије 

 

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

судија, члан комисије. 
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*** 

 

3. Разматрање предлога за увећање основне плате судијама Управног суда; 

 

Јасмина Васовић председница Високог савета судства изјављује да је дана 

20.01.2022. године вршилац функције председника Управног суда Јелена Ивановић  

доставила  Високом савету судства предлог о доношењу хитих мера за побољшање 

ефикасности и квалитета рад Управног суда 

На седници одржаној 24. фебруара 2022. године образована је Радна група за израду 

анализе рада Управног суда за период почев од 2010-2022.године, како би се проверили 

сви наводи из обраћања вршиоца функције председника Управног суда.  

Чланови Радне групе су Вукица Кужић, Жак Павловић и Марија Аранђеловић Јуреша, 

изборни чланови  Високог савета судства из реда судија. 

Судија Вукица Кужић известила је присутне о садржини дописа в.ф. председника 

суда. Навела је да тренутно не постоји могућности повећања број судија у Управном суду, 

да су судије овог суда оптерећене имајући у виду број предмета по судији, да су у 

претходном периоду имали велики број предмета у вези председничких и републичких 

избора,  као и да сва упражњена судијска места нису попуњена. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се  увећа основна плата судија  које обављају функцију у Управном суду, у 

висини од 15% почев од 1. јула 2022. године и то док се не попуне тренутно упражњена 

места у том суду. 

 

    Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 

УВЕЋАВА СЕ основна плата судија које обављају функцију у Управном суду, 

у висини од 15% почев од 1. јула 2022. године 

 

II 

 

Ова одлука је на правној снази док се не попуне упражњена судијска места у 

том суду.  

 

*** 

 

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

Основни суд у Прокупљу који је објављен у Службеном гласнику РС“ број 

53/21 од 28.05.2021. године; 
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Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за 

одлучивање о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Основни суд у 

Прокупљу, за три упражњена судијска места,  Савет спровео поступак  према прописаној 

процедури и поводом ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

Судија Вукица Кужић 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, спровела испит и оценила стручност и 

оспособљеност кандидата, и обавила разговор са кандидатима. 

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. 

Савет је у поступку за избор судије који се први пут бира на судијску функцију, 

поред стручности, оспособљености и достојности, посебно ценио и врсту послова које је 

кандидат обављао након положеног правосудног испита, увидом у личну и радну 

биографију.  

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је издвојио следећа три кандидата: 

1. Јелицу Милачић, судијског помоћника у Основном суду у Прокупљу, 

2. Милана Жикића, судијског помоћника у Апелационом суду у Нишу, 

3. Јелену Миленовић, корисника почетне обуке на Правосудној академији. 

 

     Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Прокупљу предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Прокупљу Јелица 

Милачић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Прокупљу предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Прокупљу 

Јелица Милачић. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Прокупљу предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу Милан 

Жикић. 

 

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

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Прокупљу предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу 

Милан Жикић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Прокупљу предложи Народној 

скупштини Републике Србије корисник почетне обуке на Правосудној академији Јелена 

Миленовић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Прокупљу предложи Народној 

скупштини Републике Србије корисник почетне обуке на Правосудној академији 

Јелена Миленовић. 

 

*** 

 

 

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

Основни суд у Руми који је објављен у Службеном гласнику РС“ број 53/21 од 

28.05.2021. године; 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за 

одлучивање о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Основни суд у 

Руми, за једно упражњено судијско место, Савет спровео поступак према прописаној 

процедури и поводом ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

Судија Вукица Кужић 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, спровела испит и оценила стручност и 

оспособљеност кандидата, и обавила разговор са кандидатима. 

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. 

Савет је у поступку за избор судије који се први пут бира на судијску функцију, 

поред стручности, оспособљености и достојности, посебно ценио и врсту послова које је 

кандидат обављао након положеног правосудног испита, увидом у личну и радну 

биографију.  
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 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је издвојио следећег кандидата: 

1. Слободана Маројевића, судијског помоћника у Основном суду у Руми. 

 

Након добијене речи судија Снежана Бјелогрлић изјављује да  предлаже 

кандидата Нину Атанацковић Суломар, корисника почетне обуке на Правосудној 

академији. Истиче да је она одличан кандидат и да је добила  позитивно мишљење 

Правосудне академије. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Руми предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Руми Слободан Маројевић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства већином гласова донео 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Руми предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Руми Слободан Маројевић. 

 

 ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Гордана Вељовић, 

Марија Аранђеловић Јуреша и Жак Павловић. 

 

 ПРОТИВ: Снежана Бјелогрлић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Руми предложи  Народној скупштини 

Републике Србије Нина Атанацковић Суломар корисник почетне обуке на Правосудној 

академији. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

ЗА: Снежана Бјелогрлић. 

 

ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Гордана 

Вељовић, Марија Аранђеловић Јуреша и Жак Павловић. 

 

*** 

 

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

Основни суд у Сремској Митровици који је објављен у Службеном гласнику РС“ 

број 53/21 од 28.05.2021. године; 
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Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за 

одлучивање о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Основни суд у 

Сремској Митровици, за три упражњена судијска места,  Савет спровео поступак према 

прописаној процедури, и поводом ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији 

Вукици Кужић. 

Судија Вукица Кужић 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, спровела испит и оценила стручност и 

оспособљеност кандидата, и обавила разговор са кандидатима. 

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. 

Савет је у поступку за избор судије који се први пут бира на судијску функцију, 

поред стручности, оспособљености и достојности, посебно ценио и врсту послова које је 

кандидат обављао након положеног правосудног испита, увидом у личну и радну 

биографију.  

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је издвојио следеће кандидате: 

1. Јелену Трнинић, судијског помоћника у Основном суду у Сремској Митровици, 

2. Слађану Миловановић, судијског помоћника у Вишем суду у Сремској Митровици, 

3. Софију Козенко, судијског помоћника у Вишем суду у Сремској Митровици. 

 

Након добијене речи судија Марија Аранђеловић Јуреша изјављује да, имајући у 

виду резултате рада, оцену са испита, радно искуство и позитивно мишљење матичног и 

вишег суда, предлаже кандидата Јелену Јосифовић, судијског помоћника у Основном суду 

у Сремској Митровици. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Сремској Митровици предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Сремској Митровици 

Јелена Трнинић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Сремској Митровици предложи 

Народној скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у 

Сремској Митровици Јелена Трнинић. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Сремској Митровици предложи Народној 
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скупштини Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Сремској Митровици 

Слађана Миловановић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Сремској Митровици предложи 

Народној скупштини Републике Србије судијски помоћник у  Вишем суду у Сремској 

Митровици Слађана Миловановић.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Сремској Митровици предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Сремској Митровици 

Софија Козенко. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства већином гласова донео 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Сремској Митровици предложи 

Народној скупштини Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Сремској 

Митровици Софија Козенко. 

 

ЗА: Јамина Васовић, Зорана Делибашић Вукица Кужић, Гордана Вељовић, 

Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић. 

 

 ПРОТИВ: Марија Аранђеловић Јуреша. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Сремској Митровици предложи  

Народној скупштини Републике Србије Јелена Јосифовић судијски помоћник у Основном 

суду у Сремској Митровици. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

ЗА: Марија Аранђеловић Јуреша. 

 

ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Гордана 

Вељовић, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић. 

 

 

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

Основни суд у Сенти који је објављен у Службеном гласнику РС“ број 53/21 

од 28.05.2021. године; 

 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за 

одлучивање о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Основни суд у 

Сенти,  за два упражњена судијска места,  Савет спровео поступак  према прописаној 

процедури, и поводом ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

Судија Вукица Кужић 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, спровела испит и оценила стручност и 

оспособљеност кандидата, и обавила разговор са кандидатима. 

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. 

Савет је у поступку за избор судије који се први пут бира на судијску функцију, 

поред стручности, оспособљености и достојности, посебно ценио и врсту послова које је 

кандидат обављао након положеног правосудног испита, увидом у личну и радну 

биографију.  

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је издвојио следеће кандидате: 

1. Јелену Антонић, судијског помоћника у Основном суду у Суботици, 

2. Бошка Мајсторовића, судијског помоћника у Основном суду у Сенти. 

 

 

Након добијене речи судија Снежана Бјелогрлић изјављује да предлаже 

кандидата Нину Атанацковић Суломар, корисника почетне обуке на Правосудној 

академији.  Као и за избор за Основни суд у Руми истиче да је она одличан кандидат и да 

је добила  позитивно мишљење Правосудне академије. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Сенти предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Суботици Јелена Антонић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Сенти предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Суботици Јелена Антонић.  
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Сенти предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Сенти Бошко Мајсторовић.  

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства већином гласова донео 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Сенти предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Сенти Бошко Мајсторовић 

 

 ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Гордана Вељовић, 

Марија Аранђеловић Јуреша и Жак Павловић. 

 

 ПРОТИВ: Снежана Бјелогрлић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Сенти предложи Народној скупштини 

Републике Србије Нина Атанацковић Суломар корисник почетне обуке на Правосудној 

академији.  

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

ЗА: Снежана Бјелогрлић. 

 

ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Гордана 

Вељовић, Марија Аранђеловић Јуреша и Жак Павловић. 

 

*** 

 

 

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

Основни суд у Трстенику који је објављен у Службеном гласнику РС“ број 

53/21 од 28.05.2021. године; 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за 

одлучивање о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у Основни суд у 

Трстенику, за једно упражњено судијско место,  Савет спровео поступак према прописаној 

процедури и поводом ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

Судија Вукица Кужић 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, спровела испит и оценила стручност и 

оспособљеност кандидата, и обавила разговор са кандидатима. 
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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. 

Савет је у поступку за избор судије који се први пут бира на судијску функцију, 

поред стручности, оспособљености и достојности, посебно ценио и врсту послова које је 

кандидат обављао након положеног правосудног испита, увидом у личну и радну 

биографију.  

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је издвојио следећег кандидата: 

1. Мирјану Вељковић, судијског помоћника у Основном суду у Трстенику. 

 

Након добијене речи судија Гордана Вељовић изјављује за овај избор предлаже 

Ану Крнчевић, судијског помоћника у Основном суду у Трстенику, имајући у виду 

резултате рада, оцену са испита, радно искуство и позитивно мишљење матичног и вишег 

суда. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Трстенику предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Трстенику Мирјана 

Вељковић.  

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства већином гласова донео 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Трстенику предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Трстенику 

Мирјана Вељковић.  

 

 ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Марија 

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић. 

 

 ПРОТИВ: Гордана Вељовић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање предлог да 

се за избор за судију Основног суда у Трстенику предложи Народној скупштини 

Републике Србије Ана Крнчевић, судијски помоћник у Основном суду у Трстенику. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

ЗА:  Гордана Вељовић. 
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ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Марија 

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић. 

 

*** 

 

9.Усвајање Правилника о раду Етичког одбора Високог савета судства; 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је 

председник Етичког одбора Високог савета судства Омер Хаџиомеровић доставио модел 

Правилника о раду  Етичког одбора Високог савета судства. Истиче да је сагласна са 

одредбама Правилника и да нема ни једну примедбу на његову садржину. 

 

Након добијене речи судија Снежана Бјелогрлић изјављује да је Радна група 

Високог савета судства дала смернице члановима Етичког одбора у вези израде 

Правилника и да је Правилник урађен изузетно квалитетно. Истиче да је достављено и 

образложење Правилника, којим се дају објашњења за предложена решења у Правилнику. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЕТИЧКОГ ОДБОРА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА, који је 

саставни део овог записника. 

 

*** 

 

10.Доношење одлуке о именовању члана Управног одбора Правосудне 

академије; 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства  поводом ове тачке даје 

реч судији Зорани Делибашић.   

  

Након добијене речи судија известилац Зорана Делибашић изјављује да за члана 

Управног одбора Правосудне академије предлаже судију Врховног касацационог суда и 

председника Апелационог суда у Београду Душка Миленковића. Истиче да је судија 

Душко Миленковић изузетан судија, стручан и достојан. Посебно је значајно да судија 

Миленковић има дугогодишњу сарадњу са Правосудном академијом, члан је испитног 

одбора Правосудне академије дуги низ година и  упознат је са радом Правосудне 

академије.  

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства подржава предлог судије 

Зоране Делибашић и предлаже да се Душко Миленковић именује за члана Управног 

одбора Правосудне академије почев од 13. јуна 2022. године, с обзиром да је претходном 

члану мандат истекао 12. јуна 2022. године. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање предлог 

да се за члана Управног одбора Правосудне академије именује судија Врховног 

касацационог суда и председник Апелационог суда у Београду Душко Миленковић, почев 

од 13. јуна 2022. године. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У 

Душко Миленковић, судија Врховног касацационог суда и председник 

Апелационог суда у Београду, именује се за члана Управног одбора Правосудне 

академије, почев од 13. јуна 2022. године. 

 

*** 

11.Доношење одолуке о спојивости судијске функције са другим службама, 

пословима и поступцима; 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је судија 

Вишег суда у Београду Владимир Врховшек доставио Високом савету судства уговор који 

је закључио са Факултетом за пословне студије и право Универзитета ,,Унион-Никола 

Тесла“ у вези са извођењем наставе ван радног времена, уз накнаду у школској 2022/23. 

године. Моли да му се достави одлука о спојивости овог посла са судијском функцијом.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео одлуку 

да се судији Владимиру Врховшеку достави обавештење да  може  без сагласности 

Високог савета судства  обављати наставну делатност, ван радног времена, уз накнаду, у 

складу са  одредбама члана 30. став 6. Закона о судијама  („Службени гласник РС”, бр. 

116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 

106/15, 63/16, 47/17 и 76/21),) која прописује   да судија може, ван радног времена, да се 

без посебног одобрења бави наставном и начуном делатношћу, уз накнаду. 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је  судија 

Привредног суда у Београду Марко Радовић Савету доставио захтев за давање мишљења о 

спојивости судијске функције са обављањем послова наставника на факултету, ван радног 

времена уз накнаду, као и о спојивости судијске функције са пословима суоснивача, члана 

управног одбора и секретара Удружења за стечајно право.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

одлуку да се судији Марку Радовићу достави обавештење да  може  без сагласности 

Високог савета судства  обављати наставну делатност, ван радног времена, уз накнаду, у 

складу са  одредбама члана 30. став 6. Закона о судијама  („Службени гласник РС”, бр. 

116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 

106/15, 63/16, 47/17 и 76/21),) која прописује да судија може, ван радног времена, да се без 

посебног одобрења бави наставном и начуном делатношћу, уз накнаду. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

одлуку да се судији Марку Радовићу достави обавештење да је обављање послова  

суоснивача, члана управног одбора и секретара Удружења за стечајно право,неспојиво са 

судијском функцијом и да је опречно независности судије. 

 

 

*** 
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12.Разматрање захтева за упућивање на судије на студијско путовање; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

                                                     О Д Л У К У    

 

                                                                 I 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Биљани Мартиновић, судији Вишег суда у 

Зрењанину, у Будву, Црна Гора, у периоду од 11. до 15. јуна 2022. године, ради учешћа на 

на Јубиларном XXV саветовању правника ,,Будвански правнички дани о актуелним 

питањима савременог законодавства и правосуђа“. 

 

               II 

 Биљана Мартиновић, судија Вишег суда у Зрењанину, доставиће, у року од десет 

дана од дана повратка са службеног путовања, извештај о студијском путовању у Будву, 

Црна Гора. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                                                     О Д Л У К У    

 

                                                                 I 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Сузани Радаковић, судији Вишег суда у 

Зрењанину, у Будву, Црна Гора, у периоду од 11. до 15. јуна 2022. године, ради учешћа на 

на Јубиларном XXV саветовању правника ,,Будвански правнички дани о актуелним 

питањима савременог законодавства и правосуђа“. 

 

               II 

 Сузана Радаковић, судија Вишег суда у Зрењанину, доставиће, у року од десет дана 

од дана повратка са службеног путовања, извештај о студијском путовању у Будву, Црна 

Гора. 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                                                     О Д Л У К У    

 

                                                                 I 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Златоју Анкићу, судији Основног суда у 

Зрењанину, у Будву, Црна Гора, у периоду од 11. до 15. јуна 2022. године, ради учешћа на 

на Јубиларном XXV саветовању правника ,,Будвански правнички дани о актуелним 

питањима савременог законодавства и правосуђа“. 

 

               II 



16 

 

 Златоје Анкић, судија Вишег суда у Зрењанину, доставиће, у року од десет дана од 

дана повратка са службеног путовања, извештај о студијском путовању у Будву, Црна 

Гора. 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                                                     О Д Л У К У    

 

                                                                 I 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Сањи Костић, судији Апелационог суда у 

Нишу, у Стразбур, Република Француска, у периоду од 27. до 29. јуна 2022. године, ради 

учешћа у студијској посети Савету Европе у оквиру пројекта ,,Јачање ефикасних правних 

средстава за спречавање кршења људских права у Србији“. 

               II 

 Сања Костић, судија Апелационог суда у Нишу, доставиће, у року од десет дана од 

дана повратка са службеног путовања, извештај о студијском путовању у Стразбур, 

Република Француска. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

       

       О Д Л У К У    

 

                                                                 I 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Ивани Бурсаћ, судији Вишег суда у Београду, 

у Париз, Република Француска, у периоду од 21. до 24. јуна 2022. године, ради учешћа на 

састанку у вези са међународном сарадњом у кривичним стварима. 

 

               II 

 

 Ивана Бурсаћ, судија Вишег суда у Београду, доставиће, у року од десет дана од 

дана повратка са службеног путовања, извештај о студијском путовању у Париз, 

Република Француска. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

      О Д Л У К У    

 

                                                                 I 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Светлани Галић, судији Вишег суда у 

Београду, Вашингтон и Форт Ворт у Тексасу ( САД ), у периоду од 7. до 17. септембра 

2022. године, на тему ,,Judicial Rule of Lawe-Judicial Efficiency in Criminal Proceedings”, у 

оквиру програма под називом ,,Отворени свет за лидере”.  
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               II 

 Светлана Галић, судија Вишег суда у Београду, доставиће, у року од десет дана од 

дана повратка са службеног путовања, извештај о студијском путовању Вашингтон и Форт 

Ворт у Тексасу ( САД ). 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

      О Д Л У К У    

 

                                                                 I 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Мирјани Андријашевић, судији Апелационог 

суда у Новом Саду, у Стразбур, Француска, у периоду од 27. до 29. јуна 2022. године, које 

организује Генерални директорат за људска права и владавину права Савета Европе. 

               II 

 Мирјана Андријашевић, судија Апелационог суда у Новом Саду, доставиће, у року 

од десет дана од дана повратка са службеног путовања, извештај о студијском путовању у 

Стразбур, Француска. 

 

*** 

 

 

13.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 

 

I 

 

Ружици Крсмановић, судији Прекршајног суда у Обреновцу, престаје судијска 

функција 2. јула 2022. године, због навршења радног века. 

 

II 

 

Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

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

о престанку судијске функције 

 

I 

 

Нади Петров, судији Прекршајног суда у Кикинди, престаје судијска функција 14. 

јула 2022. године, због навршења радног века. 

 

II 

 

Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

I 

 

Славици Спахић, судији Прекршајног апелационог суда, престаје судијска 

функција 19. јула 2022. године, због навршења радног века. 

 

II 

 

Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

I 

 

Зорици Ђурић, судији Апелационог суда у Крагујевцу, престаје судијска функција 

21. јула 2022. године, због навршења радног века. 

 

II 

 

Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

*** 
 

14.Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 
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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 

 

I 

 

Дарку Балаћ, судији Основног суда у Старој Пазови, престаје судијска функција 13. 

јуна 2022. године, на лични захтев. 

 

II 

 

Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

I 

 

Невени Петровић, судији Основног суда у Новом Саду, престаје судијска функција 

9. јуна 2022. године, на лични захтев. 

 

II 

 

Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

*** 

 

15.Доношење одлуке о престанку судијске функције због истека мандата 

председника; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

I 
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Драгану Јоцићу, судији Врховног касационог суда и председнику Апелационог 

суда у Нишу, престаје судијска функција, истеком мандата председника суда дана 10. јула 

2022. године. 

 

II 

 

Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

*** 

 
 

16.Разно 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 11,30 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

Мирјана Павловић                                     ПРЕДСЕДНИК 

                     ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                         Јасмина Васовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


