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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-18/2021-01 

Датум: 03.06.2021. године 

Б е о г р а д 
 

 

ЗАПИСНИК 

  
СА ЧЕТРНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 3. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 12,00 часова. 

 

Констатује се да седници Високог савета судства присуствују: 

 

- Јасмина Васовић – председница Врховног касационог суда и Високог савета 

судства 

- Зорана Делибашић – изборни члан Високог савета судстваиз реда судија 

- Александар Пантић - изборни члан Високог савета судстваиз реда судија 

- Вукица Кужић – изборни члан Високог савета судстваиз реда судија 

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

судија 

- Снежана Бјелогрлић – изборни члан Високог савета судстваиз реда судија 

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

- Маја Поповић – министарка правде у Влади Републике Србије 

- Владимир Ђукановић - председник Одбора за правосуђе, државну управу и 

локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије  

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

факултета 

 

Констатује се да поред чланова Високог савета судства седници присуствују 

Мирјана Павловић - секретар Високог савета судства и Мила Стаменковић - помоћник 

секретара Високог савета судства. 

 

 Констатује се да се седница Високог савета судства тонски снима. 
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 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства предлаже да се измени 

дневни ред за Четрнаесту редовну седницу сталног састава Високог савета судства 

тако што под тачком 3 уместо  “Одлучивање о захтеву председника Прекршајног суда у 

Сјеници за упућивање једног судије на рад у тај суд“ треба да стоји “Доношење одлуке по 

приговору судије Привредног суда у Београду Бранкице Меанџије од 02.06.2021. године 

са допуном од 03.06.2021. године“, а да се тачке 5 и 6 споје у једну тачку дневног реда 

тако што ће тачке дневног реда „Захтев Дисциплинског тужиоца Боривоја Папа за 

умањење прилива и норме док обавља дужност Дисциплинског тужиоца“ и „Захтев 

заменика Дисциплинског тужиоца Ђорђа Гојгића за умањење прилива и норме док обавља 

дужност заменика Дисциплинског тужиоца“ бити разматране као тачка 5 дневног реда 

која треба да гласи „5. Одлучивање о захтевима за умањење прилива и норме 

дисциплинском тужиоцу, заменицима дисциплинског тужиоца и члановима дисциплинске 

комисије док обављају дужност у дисциплинским органима Високог савета судства“.  

 

 Чланови Високог савета судства су се једногласно сагласили са изменом 

дневног рада за Четрнаесту редовну седницу Високог савета судства на начин како је 

то предложено. 

  

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства отвара Четрнаесту 

редовну седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање 

следећи 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

 

1. Усвајање записника са 13. седнице Високог савета судства која је одржана 

20.05.2021. године са почетком у 10,30 часова; 

 

2. Одлучивање о захтевима за расписивање огласа за избор судија и то: 

- за Апелациони суд у Београду -  2 судије; 

- за Управни суд -  1 судија; 

- за Виши суд у Неготину -  1 судија; 

- за Виши суд у Суботици -  2 судије; 

- за Привредни суд у Лесковцу - 1 судија; 

- за Основни суд у Петровцу на Млави -  2 судије; 

- за Основни суд у Лебану -  2 судије; 

- за Основни суд у Зајечару -  2 судије; 

- за Прекршајни суд у Лазаревцу  - 2 судије; 

- за Прекршајни суд у Сомбору - 1 судија; 

- за Прекршајни суд у Руми - 1 судија; 

- за Прекршајни суд у Неготину - 1 судија. 

 

(Известилац судија Вукица Кужић). 
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3. Одлучивање по приговору судије Привредног суда у Београду Бранкице 

Меанџије од 02.06.2021. године са допуном од 03.06.2021. године. 

 

4. Одлучивање о избору председника судова по огласу објављеном у 

„Службеном гласнику РС“ бр. 17/21 од 26.02.2021. године и то: 

- Апелационог суда у Крагујевцу; 

- Привредног суда у Београду; 

- Привредног суда у Зајечару; 

- Вишег суда у Панчеву; 

 

(Известилац председник Комисије судија Зорана Делибашић) 

 

5. Одлучивање о захтевима за умањење прилива и норме дисциплинском 

тужиоцу, заменицима дисциплинског тужиоца и члановима дисциплинске 

комисије док обављају дужност у дисциплинским органима Високог савета 

судства.  

 

(Известилац судија Марија Аранђеловић Јуреша) 

 

6. Одлучивање о основаности притужбе судије Основног суда у Лебану Наталије 

Недељковић по члану 29. Закона о судијама и одлучивање о основаности 

притужбе судије Основног суда у Куршумлији Славка Маљевића по члану 

29. Закона о судијама. 

 

(Известилац судија Жак Павловић) 

 

7. Разматрање одлука председника судова за исплату накнаде штете због 

неискоришћеног годишњег одмора у периоду од 01.01.2019. године до 

01.06.2021. године у поступку надзора од стране Високог савета судства по 

члану 70. Закона о уређењу судова. 

 

(Известилац судија Жак Павловић) 

 

8. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев. 

 

9. Одлучивање о престанку судијске функције због потпуног губитка радне 

способности за обављање судијске функције. 

 

10. Одлучивање о престанку функције судија поротника на лични захтев. 

 

11. Разно. 
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Констатује се да чланови Савета немају примедби ни допуна на предложени 

дневни ред, те да једногласно доносе одлуку да се усвоји предложени дневни ред за 

Четрнаестуредовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

*** 

 

1. Усвајање записника са 13. седнице Високог савета судства која је одржана 

дана 20.05.2021. године са почетком у 10,30 часова; 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са 

Тринаесте седнице Високог савета судства која је одржана 20.05.2021. године са почетком 

у 10,30 часова. 

 

*** 

 

2. Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија и то: 

- за Апелациони суд у Београду -  2 судије; 

- за Управни суд -  1 судија; 

- за Виши суд у Неготину -  1 судија; 

- за Виши суд у Суботици -  2 судије; 

- за Привредни суд у Лесковцу - 1 судија; 

- за Основни суд у Петровцу на Млави -  2 судије; 

- за Основни суд у Лебану -  2 судије; 

- за Основни суд у Зајечару -  2 судије; 

- за Прекршајни суд у Лазаревцу  - 2 судије; 

- за Прекршајни суд у Сомбору - 1 судија; 

- за Прекршајни суд у Руми - 1 судија; 

- за Прекршајни суд у Неготину - 1 судија. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје је реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић обавештава присутне да су Високом савету судства 

председници судова доставили захтев за попуну упражњених судијских места у тим 

судовима и то: Председник Апелационог суда у Београду је доставио захтев за попуну 2 

упражњена  судијска места. За Апелациони суд у Београду су испуњени услови за 

оглашавање избора судија с обзиром на то да дана 16.06.2021. године и дана 15.09.2021. 

године двоје судија тог суда остварује право на старосну пензију и у том смислу ће бити 

упражњена 2 судијска места. За Управни суд је оглашен избор за 5 судијских места. С 

обзиром да је у Управном суду упражњено још 1 судијско место - Савету је стављен 

предлог да се огласи избор судије у овом суду за 1 судијско место. У Вишем суду у 
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Неготину је упражњено 1 судијско место и предлаже се оглашавање избора судије за то 

упражњено судијско место. Овај суд има по систематизацији 6 судија, попуњено је 5 

судијских места и остало је 1 место упражњено. У Вишем суду у Суботици упражњена су 

2 судијска места и предлаже се оглашавање избора судија за 2 упражњена судијска места. 

У Привредном суду у Лесковцу је упражњено 1 судијско местои предлаже се 

оглашавање избора за 1 судију. У Основном суду у Петровцу на Млави су упражњена 2 

судијска места и предлаже се оглажавање избора судија за 2 судијска места. У Основном 

суду у Лебану су по систематизацију упражњена 2 судијска места и предлаже се  да се у 

складу са систематизацијом попуне ова 2 судијска места. У Прекршајном суду у 

Лазаревцу су упражњена два судијска места и предлаже се оглашавање избора судија за 

два судијска места. У Прекршајном суду у Сомбору је упражњено 1 судијско место и 

предлаже се оглашавање избора за 1 судијско место. У Прекршајном суду у Руми је 

упражњено 1 судијско место и предлаже се да се огласи избор судије за 1 судијско 

место.У Прекршајном суду у Неготину је упражњено 1 судијско место и предлаже се да 

се огласи избор судије за то 1 судијско место. 
  

Судија Вукица Кужић указује да је грешком у дневном реду написано да треба да 

се донесе одлука о расписивању огласа за избор судија Основног суда у Зајечару за 2 

упражњена судијска места. Ово из разлога што је за овај суд оглашен избор судија за 2 

судијска места у  „Службеном гласнику РС бр. 53/2021 од 28.05.2021. године“, а који 

поступак је у току. Преложила је да се за овај суд не доноси одлука о оглашавању избора 

судија. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се донесе одлука о оглашавању избора судија за Апелациони суд у Београду – 

за 2 судијска места; Управни суд – за  1 судијско место; Виши суд у Неготину - за  1 

судијско место; Виши суд у Суботици - за  2 судијска места; Привредни суд у Лесковцу -  

за 1 судијско место; Основни суд у Петровцу на Млави - за  2 судијска места; Основни суд 

у Лебану - за  2 судијска места; Прекршајни суд у Лазаревцу  - за 2 судијска места; 

Прекршајни суд у Сомбору - за 1 судијско место; Прекршајни суд у Руми – за  1 судијско 

место; Прекршајни суд у Неготину – за  1  судијско место. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

О оглашавању избора судија и то: 

- за Апелациони суд у Београду – 2 судијска места;  

- за Управни суд – 1 судијско место;  

- за Виши суд у Неготину - 1 судијско место;  

- за Виши суд у Суботици - 2 судијска места;  

- за Привредни суд у Лесковцу -  1 судијско место;  

- за Основни суд у Петровцу на Млави - 2 судијска места;  

- за Основни суд у Лебану - 2 судијска места; 

- за Прекршајни суд у Лазаревцу  - 2 судијска места;  

- за Прекршајни суд у Сомбору - 1 судијско место;  
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- за Прекршајни суд у Руми – 1 судијско место;  

- за Прекршајни суд у Неготину – 1  судијско место. 

 

Констатује се да је Високи савет судства, а одлучујући о образовању Комисије 

Високог савета судства за поступак избора судија за Апелациони суд у Београду, 

Управни суд, Виши суд у Неготину, Виши суд у Суботици и Привредни суд у 

Лесковцу, након гласања једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Високог савета судства за поступак избора судија за 

Апелациони суд у Београду, Управни суд, Виши суд у Неготину, Виши суд у 

Суботици и Привредни суд у Лесковцу у саставу: 

 

- Председник Комисије судија Зорана Делибашић – изборни члан Високог савета 

судства из реда судија 

- Члан Комисије судија Александар Пантић - изборни члан Високог савета 

судства из реда судија 

- Члан Комисије судија Марија Аранђеловић Јуреша - изборни члан Високог 

савета судства из реда судија 

 

Констатује се да је Високи савет судства, а одлучујући о образовању Комисије 

Високог савета судства за поступак избора судија заОсновни суд у Петровцу на 

Млави, Основни суд у Лебану, Прекршајни суд у Лазаревцу, Прекршајни суд у 

Сомбору, Прекршајни суд у Руми и Прекршајни суд у Неготину, након гласања 

једногласно донео  

 

О Д Л У К У  

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Високог савета судства за поступак избора судија за 

Основни суд у Петровцу на Млави, Основни суд у Лебану, Прекршајни суд у 

Лазаревцу, Прекршајни суд у Сомбору, Прекршајни суд у Руми и Прекршајни суд у 

Неготину у саставу: 

 

- Председник комисије судија Вукица Кужић - изборни члан Високог савета 

судства из реда судија 

- Члан Комисије судија Снежана Бјелогрлић - изборни члан Високог савета 

судства из реда судија, члан Комисије  

- Члан Комисије судија Жак Павловић - изборни члан Високог савета судства из 

реда судија 

 

*** 
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3. Доношење одлуке по приговору Бранкице Меанџије, судије Привредног суда 

у Београду од 02.06.2021. године и са допуном од 03.06.2021. године; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић обавештава присутне да је судија Привредног суда у 

Београду Бранкица Меанџија поднела Високом савету судства дана 02.06.2021. године 

приговор на оцену Комисије Високог савета судства са допуном приговора од 03.06.2021. 

године. Комисија Високог савета судства је прегледала и оценила програм рада, те дала 

оцену са разговора са кандидатом. Сваки члан комисије је дао своју оцену и средња оцена 

овог кандидата је била оцена 4. Објаснио је да оцена програма рада и оцена разговора 

представљају једну радњу у поступку предлагања кандидата за председника суда, те 

указао да могућност улагања приговора против одлуке  Комисије Високог савета судства у 

контексту оцењивања није прописана.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се одбаци као недозвољен приговор судије Привредног суда у Београду 

Бранкице Меанџије од 02.06.2021. године са допуном приговора од 03.06.2021. године. 

 

Констатује се да су судија Зорана Делибашић, судја Александар Пантић и 

судија Марија Аранђеловић Јуреша изузети од одлучивања по овој тачки дневног 

реда с обзиром да су као чланови Комисије Високог савета судства учествовали у 

доношењу оцене против које је изјављен приговор. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ приговор Бранкице Меанџије, судије Привредног суда у 

Београду  од 02.06.2021. године са допуном приговора од 03.06.2021. године, као 

недозвољен. 
 

*** 
 

4. Одлука о избору председника судова по огласу објављеном у „Службеном 

гласнику РС“ бр. 17/21 од 26.02.2021. године и то: 

- Апелационог суда у Крагујевцу 

- Привредног суда у Београду 

- Привредног суда у Зајечару 

- Вишег суда у Панчеву 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Зорани 

Делибашић. 

 

Судија Зорана Делибашић обавештава присутне да је Комисија Високог савета 

судства по огласу за избор председика за Апелациони суд у Крагујевцу, Привредни суд у 

Београду, Привредни суд у Зајечару и за Виши суд у Панчеву прегледала достављене 

пријаве кандидата и утврдила њихову дозвољеност, потпуност и благовременост, као и да 

је прибавила оцену рада, вредновала програм канидата и обавила разговор са кандидатима 

за председнике ових судова. 

 

Судија Зорана Делибашић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор за председника Апелационог суда у Крагујевцу 

Народној скуштини Републике Србије предложи судија Апелационог суда у Крагујевцу 

Александар Блануша. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Апелационог суда у Крагујевцу предложи судију Апелационог суда 

у Крагујевцу Александра Бланушу. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Апелационог суда у Крагујевцу Народној 

скуштини Републике Србије предложи судија Апелационог суда у Крагујевцу 

Александар Блануша. 

 

Судија Зорана Делибашић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор за председника Привредног суда у Београду Народној 

скуштини Републике Србије предложи судија Врховног касацоног суда Јован Јовановић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Привредног суда у Београду предложи судију Врховног касацоног 

суда Јована Јовановића. 

 

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

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Привредног суда у Београду Народној скуштини 

Републике Србије предложи судија Врховног касацоног суда Јован Јовановић. 
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ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Александар Пантић, 

Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић, Маја Поповић, Владимир Ђукановића 

и Др Ранко Кеча 

 

ПРОТИВ: Снежана Бјелогрлић 

 

Констатује се да су чланови Високог савета судства једногласно одлучили  да 

се на данашњој седници не одлучује по овој тачки  дневног реда у делу који се односи 

на доношење одлуке о предлогу кандидата Народној скупштини Републике Србије за 

избор председника Привредног суда у Зајечару. 

 

Судија Зорана Делибашић обавештава присутне да је по огласу за избор 

председника за Виши суд у Панчеву пријаве поднело четворо кандидата, да је троје 

кандидата повукло пријаве, тако да је остала само једна кандидаткиња и то судија Вишег 

суда у Панчеву Милица Гавранчић која  је тренутно и вршилац функције председника тог 

суда. С обзиром да је судија Милица Гавранчић и на на разговору оставила веома одличан 

утисак - Комисија Високог савета судства је предлаже за избор за председника Вишег суда 

у Панчеву. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Вишег суда у Панчеву предложи судију Вишег суда у Панчеву 

Милицу Гавранчић. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Вишег суда у Панчеву Народној скуштини 

Републике Србије предложи судија Вишег суда у Панчеву Милица Гавранчић. 

 

*** 

 

5. Одлучивање о захтевима за умањење прилива и норме дисциплинском 

тужиоцу, заменицима дисциплинског тужиоца и члановима дисциплинске комисије 

док обављају дужност у дисциплинским органима Високог савета судства.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Марији Аранђеловић Јуреша. 

 

 

 



10 

 

Судија Марија Аранђеловић Јуреша обавештава присутне да је Дисциплински 

тужилац Високог савета судства судија Боривој Пап доставио Високом савету судства 

дана 26.05.2021.године молбу за умањење прилива предмета и норме у одговарајућем 

проценту  Дисциплинском тужиоцу и заменицима Дисциплинског тужиоца Слободанки 

Гутовић, Ђорђу Гојгићу и Слободану Керановићу. Такође, заменик дисциплинског 

тужиоца Ђорђе Гојгић  је независно од поднете молбе Дисциплинског тужиоца поднео  

дана 08.03.2021. године молбу за умањење прилива, а с обзиром да је он именован за 

заменика Дисциплинског тужиоца раније у односу на избор Дисциплинског тужиоца. 

Високом савету судства су се дана 02.06.2021. године обратили и чланови Дисциплинске 

комисије Ксенија Огризовић и Томислав Трајковић са захтевом да им се умањи прилив 

предмета. 

 

Судија Марија Аранђеловић Јуреша упознала је присутне чланове Савета са 

садржином поднетих молби и указала на досадашњу праксу да се Дисциплинском 

тужиоцу Високог савета судства умањује прилив предмета за 50%, а заменикицима  

Дисциплинског тужиоца за 40%. Предложила је  да се  Дисциплинском тужиоцу Високог 

савета судства умањи прилив предмета и норма за 50%, да се заменицима Дисциплинског 

тужиоца умањи прилив предмета и норма за 40%, а да се члановима Дисциплинске 

комисије  умањи прилив за 20%. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставила је на гласање 

предлог да се  Дисциплинском тужиоцу Високог савета судства судији Вишег суда у 

Новом Саду Боривоју Папу умањи прилив и норма за 50% у периоду док обавља дужност 

Дисципинског тужиоца, да се заменицима Дисциплинског тужиоца Високог савета 

судства судији Вишег суда у Новом Саду Слободанки Гутовић и судији Апелационог суда 

у Нишу Ђурђу Гојгићу умањи прилив и норма за по 40% у периоду док обављају дужност 

заменика Дисциплинског тужиоца и да се члановима Дисциплинске комисије судији 

Апелационог суда у Нишу Томици Трајковићу и судији Вишег суда у Панчеву Ксенији 

Огризовић умањи прилив предмета за по 20% у периоду док обављају дужност чланова 

Дисциплинске комисије Високог савета судства. 
 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Судији Вишег суда у Новом Саду Боривоју Папу - Дисциплинском тужиоцу 

Високог савета судства умањује се прилив предмета и норма за 50% на месечном 

нивоу за време обављања дужности Дисциплинског тужиоца Високог савета судства 

почев од 3. јуна 2021. године. 

 

Судији Вишег суда у Новом Саду Слободанки Гутовић - Заменику 

Дисциплинског тужиоца Високог савета судства умањује се прилив предмета и 

норма за 40% на месечном нивоу за време обављања дужности заменика 

Дисциплинског тужиоца Високог савета судства почев од 3. јуна 2021. године. 
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Судији Апелационог суда у Новом Саду Ђорђу Гојгићу - Заменику 

Дисциплинског тужиоца Високог савета судства умањује се прилив предмета и 

норма за 40% на месечном нивоу за време обављања дужности заменика 

Дисциплинског тужиоца Високог савета судства почев од 3. јуна 2021. године. 

 

Судији Апелационог суда у Нишу Томици Трајковићу умањује се прилив 

предмета за 20% на месечном нивоу за време обављања дужности члана 

Дисциплинске комисије Високог савета судства почев од 3. јуна 2021. године. 

 

Судији Вишег суда у Панчеву Ксенији Огризовић умањује се прилив предмета 

за 20% на месечном нивоу за време обављања дужности члана Дисциплинске 

комисије Високог савета судства почев од 3. јуна 2021. године. 

 

*** 

 

6. Одлучивање о основаности притужбе судије Основног суда у Лебану 

Наталије Недељковић по члану 29. Закона о судијама и одлучивање о основаности 

притужбе судије Основног суда у Куршумлији Славка Маљевића по члану 29. 

Закона о судијама. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Жаку Павловићу. 

 

Судија Жак Павловић обавештава присутне да су ова два предмета већ 

разматрана на прошлој седници али да на записнику није унета формална одлука Високог 

савета судства. Навео је да је Савет на прошлој седници одлучио да је притужба судије 

Основног суда у Лебану Наталије Недељковић неосновна, док је притужба судије 

Основног суда у Куршумлији Славка Маљевића основана с обзиром да му је председник 

суда изрекао опомену - а на шта нема право по закону. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставила је на гласање 

предлог да Високи савет судства усвоји као основану притужбу на рад председника 

Основног суда у Куршумилији – а коју је на основу члана 29. Закона о судијама поднео 

судија Оновног суда у Куршумлији Славко Маљевић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

УСВАЈА СЕ као основана притужба на рад председника Основног суда у 

Куршумилији коју је на основу члана 29. Закона о судијама поднео судија Оновног 

суда у Куршумлији Славко Маљевић. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставила је на гласање 

предлог да се одбије као неоснована притужба на рад председника Основног суда у 

Лебану – а коју је на основу члана 29. Закона о судијама поднела судија Основног суда у 

Лебану Наталија Недељковић. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБИЈА СЕ као неоснована притужба на рад председника Основног суда у 

Лебану коју је на основу члана 29. Закона о судијама поднела судија Основног суда у 

Лебану Наталија Недељковић.  

 

*** 

 

7. Разматрање одлука председника судова за исплату накнаде штете због 

неискоришћеног годишњег одмора у периоду од 01.01.2019. године до 01.06.2021. 

године у поступку надзора од стране Високог савета судства по члану 70. Закона о 

уређењу судова. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Жаку Павловићу. 

 

Судија Жак Павловић обавештава присутне да се ради о одлукама председика 

судова за исплату накнаде штете због неискоришћених годишњих одмора за троје судија 

који су у међувремену отишли у пезију. Судија Жак Павловић упознао је присутне 

чланове Савета са садржином донетих одлука, уоченим неправилностима и примедбама 

које наведене одлуке садрже. 

 

Констатује се да ће у наредном периоду известилац судија Жак Павловић своје 

примедбе, а које је Високи савет судства једногласно усвојио, упутити у писаној форми 

председницима судова.  

 

Констатује се да су примедбе известиоца судије Жака Павловића саставни део 

овог записника. 

 

*** 
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8. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

 Судији Прекршајног суда у Сремској Митровици Ружици Ерак престаје 

судијска функција на лични захтев дана 15. јуна 2021. године. 

 

*** 

 

9. Одлучивање о престанку судијске функције због потпуног губитка радне 

способности за обављање судијске функције. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Судији Основног суда у Пожаревацу Светлани Стојановић престаје судијска 

функција због трајног губитка радне способности за обављање судијске функције 

дана 20. маја 2021. године. 

 

*** 

 

10. Одлучивање о престанку функције судија поротника на лични захтев 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

 Судији поротнику Основног суда у Неготину Миладину Тодоровићу престаје 

функција судије поротника на лични затев дана 03.06.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

 Судији поротнику Основног суда у Пироту Марији Јанковић престаје 

функција судије поротника на лични захтев дана  03.06.2021. године. 

 

*** 
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11. Разно 

 

 

Судија Марија Аранђеловић Јуреша предложила је да се  Високи савет судства 

обрати Министарству правде ради омогућавања приступа  софтверу за аутоматско вођење  

предмета „АВП“ за све судове у Републици Србији, те да Савет донесе одлуку о томе ко 

има право приступа софтверу за аутоматско вођење предмета и да се на основу те одлуке 

поднесе захтев Министарству правде за отварање налога и достављање података о 

именованим лицима. 

 

Констатује се да су сви чланови Високог савета судства сагласни да се 

Министарству правде упути допис ради добијања права приступа софтверу за 

аутоматско вођење предмета  „АВП“ за све судове у Републици Србији. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се Министарству правде упути допис ради добијања права приступа 

софтверу за аутоматско вођење предмета  „АВП“ за све судове у Републици Србији.  
 

Право приступа софтверу за аутоматско вођење предмета ,,АВП“-у за све 

судове у Републици Србији имају следеће судије: 

 

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

2. Марија Аранђеловић Јуреша - изборни члан Високог савета судства из реда 

судија,  

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

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

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

6. Жак Павловић - изборни члан Високог савета судства из реда судија,  

7. Боривоје Пап - Дисциплински тужилац Високог савета судства, 

8. Милевка Миленковић - председник Дисциплинске комисије Високог савета 

судства. 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 12,45часова 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић             ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

         Јасмина Васовић 
 


