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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-21/2022-01 

Датум: 13.10.2022. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 
СА ЧЕТРНАЕСТЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 13. ОКТОБРА 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 

 - Маја Поповић – министарка правде у Влади Републике Србије 

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 Четрнаесту 

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 Тринаесте седнице Високог савета судства која је 

одржана 28.09.2022. године;  

 

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

председника Управног суда, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 67/22 од 17.06.2022. године; 

 

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

председника Апелационог суда у Нишу, који је објављен у ,,Службеном 

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

 

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

Апелациони суд у Крагујевцу који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  

број 40/22 од 23.03.2022. године; 

 

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

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

број 40/22 од 23.03.2022. године; 

 

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

Основни суд у Старој Пазови који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  

број 68/21 од 07.07.2021. године; 

 

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

Основни суд у Великом Градишту који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“,  број 68/21 од 07.07.2021. године; 

 

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

Основни суд у Чачку који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 68/21 

од 07.07.2021. године; 

 

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

Основни суд у Смедереву који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 

68/21 од 07.07.2021. године; 

 

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

Основни суд у Бору који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 68/21 

од 07.07.2021. године; 

 

11. Доношење одлуке о покретању поступка за разрешење судије; 

 

12. Доношење одлуке о оглашавању избора судија; 
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13. Доношење одлуке о оглашавању именовања судија поротника; 

 

14. Доношње Одлуке о престанку дужности члана Kомисије Апелационог суда у 

Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Вишег суда у Ваљеву, Вишег суда у Панчеву и Вишег 

суда у Смедереву и именовање новог члана Комисије; 

 

15. Одлучивање о спојивости судијске функције са другим службама, пословима 

и поступцима; 

 

16. Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

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

 

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

 

19. 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 

Четрнаесту редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

    *** 

 

1. Усвајање записника са Тринаесте седнице Високог савета судства која је 

одржана 28.09.2022. године;  

 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са 

Тринаесте  седнице Високог савета судства која је одржана 28.09.2022. године. 

 

  

    *** 

 

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

председника Управног суда, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, 

број 67/22 од 17.06.2022. године; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за 

предлагање кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор председника 
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Управног суда, Савет спровео поступак према прописаној процедури и поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Зорани Делибашић. 

 

 Судија Зорана Делибашић наводи да на оглас за избор председника Управног 

суда пријаве су поднела два кандидата из реда судија и то:            

   

  - судија Управног суда Весна Даниловић 

 - судија Управног суда Радојка Маринковић 

 

Комисија Високог савета судства  доставила је Савету претходну листу кандидата, 

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

њихову дозвољеност, потпуност и благовременост, прибавила оцену рада од Комисије за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судије и председника суда, 

оценила програм рада и разговор са кандидатима.  

 

 Савет је за кандидате прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника. 

 

 Након разматрања целокупног материјала кандидата, Савет је утврдио да наведени 

кандидати испуњавају све законом прописане услове за избор за председника Управног 

суда. 

 Судија Зорана Делибашић прочитала је личне и радне биографије напред 

наведених кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира 

председник, оцену за  програм рада и оцену са разговора са кандидатом. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Управног суда Народној скупштини Републике 

Србије предложи судија Управног суда Весна Даниловић. 

 

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

од присутних чланова Савета није гласао за доношење одлуке. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Управног суда Народној скупштини Републике 

Србије предложи судија Управног суда Радојка Маринковић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Управног суда Народној скупштини Републике 

Србије предложи судија Управног суда Радојка Маринковић. 
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          *** 

 

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

председника Апелационог суда у Нишу, који је објављен у ,,Службеном 

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

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за 

предлагање кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Апелационог суда у Нишу, Савет спровео поступак према прописаној процедури и 

поводом ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Зорани Делибашић. 

 

 Судија Зорана Делибашић наводи да се за  оглас за избор председника 

Апелационог суда у Нишу пријавило пет кандидата из реда судија и то:       

 

 - судија Апелационог суда у Нишу Ђорђе Гојгић 

 - судија Апелационог суда у Нишу Драгана Живадиновић 

 - судија Врховног касационог суда Данијела Николић      

 - судија Апелационог суда у Нишу Зоран Поповић 

 - судија Апелационог суда у Нишу Томислав Трајковић 

 

Комисија Високог савета судства  доставила је Савету претходну листу кандидата, 

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

њихову дозвољеност, потпуност и благовременост, прибавила оцену рада од Комисије за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судије и председника суда, 

оценила програм рада и разговор са кандидатима. 

 Савет је за кандидате прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника. 

 

Након разматрања целокупног материјала кандидата, Савет је утврдио да наведени 

кандидати испуњавају све законом прописане услове за избор за председника 

Апелационог суда у Нишу. 

 

 Судија Зорана Делибашић прочитала је личне и радне биографије напред 

наведених кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира 

председник, оцену за  програм рада и оцену са разговора са кандидатом. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да како само 

два кандидата имају просечну оцену пет са разговора, то ће са предлогом почети од тих 

кандидата и ставља на гласање предлог да се за избор за председника Апелационог суда  

у Нишу Народној скупштини Републике Србије предложи судија Апелационог суда у 

Нишу Ђорђе Гојгић. 

 

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

нико од присутних чланова Савета није гласао за доношење одлуке. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Апелационог суда у Нишу Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Врховног касационог суда Данијела Николић. 

 

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 Нишу Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Врховног касационог суда Данијела 

Николић. 

 

 

          *** 

 

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

Апелациони суд у Крагујевцу који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  

број 40/22 од 23.03.2022. године; 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

одлучивање о избору судије за Апелациони 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 на оглас за избор судије у Апелациони суд 

у Крагујевцу пријаве поднело 43 кандидата за три оглашена судијска места. Комисија 

Високог савета судства доставила је 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 кандидата који не долази из суда, прибавио  мишљење од органа и 

организација у којима је кандидат радио у правној струци, за кандидате из реда судија 

прибављено је мишљење седнице свих судија суда из кога  потиче, као и мишљење 

седнице свих судија непосредно вишег суда. 

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је по азбучном редоследу презимена издвојио следеће кандидате: 

 

 - судију Вишег суда у Краљеву Предрага Бошковића  

 - судију Вишег суда у Јагодини Душицу Вуковић 

 - судију Вишег суда у Крагујевцу Јелену Вилотијевић 

 - судију Привредног суда у Крагујевцу Данијелу Марић 

 - судију Вишег суда у Крагујевцу Звездану Поповић 

 - судију Основног суда у Аранђеловцу Глигора Сворцана 

 - судију Вишег суда у Јагодини Јасмину Цветковић Милојевић 
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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. 

 

Након добијене речи, судија Снежана Бјелогрлић наводи да предлаже за избор за 

судију Апелационог суда у Крагујевцу, судију Основног суда у Јагодини Предрага 

Колаковића. Прочитала је личну и радну биографију кандидата, оцену рада, мишљење 

седнице свих судија суда из ког канидат потиче и мишљење непосредно вишег суда. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Крагујевцу изабере судија Вишег суда у 

Крагујевцу Јелена Вилотијевић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    - о избору судије- 

 

ЈЕЛЕНА ВИЛОТИЈЕВИЋ, судија Вишег суда у Крагујевцу, бира се за судију 

Апелационог суда у Крагујевцу. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ствља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Крагујевцу изабере судија Вишег суда у 

Јагодини Душица Вуковић. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак 

Павловић и Маја Поповић. 

 

ПРОТИВ: Гордана Вељовић, Вукица Кужић и Снежана Бјелогрлић 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ствља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Крагујевцу изабере судија Основног суда у 

Јагодини Предраг Колаковић. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

  

ЗА: Јасмина Васовић, Вукица Кужић, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и 

Маја Поповић 

 

ПРОТИВ: Зорана Делибашић, Гордана Вељовић и Марија Аранђеловић 

Јуреша 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ствља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Крагујевцу изабере судија Привредног суда у 

Крагујевцу Данијела Марић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    - о избору судије- 

 

ДАНИЈЕЛА МАРИЋ, судија Привредног суда у Крагујевцу, бира се за судију 

Апелационог суда у Крагујевцу. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ствља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Крагујевцу изабере судија Вишег суда у 

Јагодини Јасмина Цветковић Милојевић. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак 

Павловић и Маја Поповић 

 

ПРОТИВ: Гордана Вељовић, Вукица Кужић и Снежана Бјелогрлић  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ствља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Крагујевцу изабере судија Вишег суда у 

Крагујевцу Звездана Поповић. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

ЗА: Гордана Вељовић и Марија Аранђеловић Јуреша 

 

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

Бјелогрилић, Жак Павловић и Маја Поповић 

 

                                                                     *** 

 

       

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

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

број 40/22 од 23.03.2022. године; 
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Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

одлучивање о избору судије за Апелациони суд у Новом Саду, за четири 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 на оглас за избор судије у Апелациони суд 

у Новом Саду пријаве поднело 48 кандидата за четири оглашена судијска места. Комисија 

Високог савета судства доставила је 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 кандидата који не долази из суда, прибавио  мишљење од органа и 

организација у којима је кандидат радио у правној струци, за кандидате из реда судија 

прибављено је мишљење седнице свих судија суда из кога  потиче, као и мишљење 

седнице свих судија непосредно вишег суда. 

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је по азбучном редоследу презимена издвојио следеће кандидате: 

 

 - судију Вишег суда у Новом Саду Весну Бојовић 

 - судију Основног суда у Новом Саду Гордану Главашки 

 - судију Вишег суда у Новом Саду Наташу Дачић 

 - судију Основног суда у Новом Саду Александру Лукић Николић 

 - судију Вишег суда у Новом Саду Јадранку Мали 

 - судију Вишег суда у Новом Саду Мирелу Николчић 

 - судију Вишег суда у Новом Саду Ксенију Рончевић 

 - судију Вишег суда у Сремској Митровици Недељка Тодоровића 

 

Судија Зорана Делибашић прочитала је личне и радне биографије напред 

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

потиче и  мишљење непосредно вишег суда. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Сремској Митровици Недељко Тодоровић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    - о избору судије- 

 

НЕДЕЉКО ТОДОРОВИЋ, судија Вишег суда у Сремској Митровици, бира се за 

судију Апелационог суда у Новом Саду. 

 

 



10 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Новом Саду Весна Бојовић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    - о избору судије- 

 

ВЕСНА БОЈОВИЋ, судија Вишег суда у Новом Саду, бира се за судију 

Апелационог суда у Новом Саду. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Новом Саду Јадранка Мали. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    - о избору судије- 

 

ЈАДРАНКА МАЛИ, судија Вишег суда у Новом Саду, бира се за судију 

Апелационог суда у Новом Саду. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Новом Саду Гордана Главашки. 

 

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

 

 

         О Д Л У К У 

    - о избору судије- 

 

ГОРДАНА ГЛАВАШКИ, судија Основног суда у Новом Саду, бира се за судију 

Апелационог суда у Новом Саду. 

 

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

Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Маја Поповић 

 

 ПРОТИВ: Снежана Бјелогрлић 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ствља на гласање 

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

Новом Саду Ксенија Рончевић. 

 

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, Жак Павловић и Маја Поповић 

 

 

                             *** 

 

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

Основни суд у Старој Пазови који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  

број 68/21 од 07.07.2021. године; 

 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

утврђивање предлога кандидата за Народну скупштину за судију који се први пут бира у 

Основни суд у Старој Пазови, за три упражњена судијска места,  Савет спровео поступак 

за избор судије који се први пут бира, према прописаној процедури, и поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

Судија Вукица Кужић наводи да се по огласу за избор судија за Основни суд у 

Старој Пазови пријавило 42 кандидата за оглашена три судијска места. Комисија Високог 

савета судства је 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: 

 

 - судијског помоћника Основног суда у Старој Пазови Александру Хаџић 

 - судијског помоћника Основног суда у Старој Пазови Дајану Пекић 

 - корисника почетне обуке на Правосудној академији Марка Цветановића 
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-корисника почетне обуке на Правосудној академији Елену Домановић Кљајић 

-судијског помоћника Вишег суда у Београду Ану Рвовић 

- судијског помоћника Првог основног суда у Београду Јелену Динчић 

  

Судија Вукица Кужић прочитала је личне и радне биографије напред наведених 

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

мишљење непосредно вишег суда и оцену са испита, а за кориснике почетне обуке на 

Правосудној академији, мишљење Правосудне академије и оцену са завршног испита на 

Правосудној академији. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Старој Пазови предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Старој Пазови 

Александра Хаџић. 

 

 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 Старој Пазови предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Старој Пазови 

Александра Хаџић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Старој Пазови предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Старој Пазови Дајана 

Пекић. 

 

 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 Старој Пазови предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Старој Пазови 

Дајана Пекић. 

 

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

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић 

 

 ПРОТИВ: Гордана Вељовић 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Старој Пазови предложи Народној 

скупштини Републике Србије корисник почетне обуке на Правосудној академији Марко 

Цветановић. 
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 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 Старој Пазови предложи Народној 

скупштини Републике Србије корисник почетне обуке на Правосудној академији 

Марко Цветановић. 

 

          *** 

 

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

Основни суд у Великом Градишту који је објављен у ,,Службеном гласнику 

РС“,  број 68/21 од 07.07.2021. године; 

 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

утврђивање предлога кандидата за Народну скупштину за судију који се први пут бира у 

Основни суд у Великом Градишту, за једно упражњено место,  Савет спровео поступак за 

избор судије који се први пут бира, према прописаној процедури, и поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

Судија Вукица Кужић наводи за се по огласу за избор судије за Основни суд у 

Великом Градишту пријавило 16 кандидата за оглашено једно судијско место. Комисија 

Високог савета судства доставила је 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 кандидата: 
 

- судијског помоћника Основног суда у Пожаревцу Александра Стојадиновића 

 

Судија Вукица Кужић прочитала је личну и радну биографије напред наведеног 

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

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

предлог да се за избор за судију Основног суда у Великом Градишту предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Пожаревцу Александар 

Стојадиновић. 

 

 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 Великом Градишту предложи 

Народној скупштини Републике Србије судијски помоћник Основног суда у 

Пожаревцу Александар Стојадиновић. 

 

 

          *** 

 

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

Основни суд у Чачку који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 68/21 

од 07.07.2021. године; 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

утврђивање предлога кандидата за Народну скупштину за судију који се први пут бира у 

Основни суд у Чачку, за два упражњена судијска места,  Савет спровео поступак за избор 

судије који се први пут бира, према прописаној процедури, и поводом ове тачке дневног 

реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

Судија Вукица Кужић наводи да се по огласу за избор судија за Основни суд у 

Чачку пријавио 31 кандидат за оглашена два судијска места. Комисија Високог савета 

судства доставила је 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: 

 

 - судијског помоћника Вишег суда у Чачку Наду Јелисавац Поповић 

 - адвоката Адвокатске коморе Чачак Драгану Кажовић 
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 - судијског помоћника Основног суда у Чачку Катарину Станковић 

 - судијског помоћника Основног суда у Чачку Ивана Тмушића 

 - судијског помоћника Основног суда у Чачку Дарка Илића 

 

Судија Вукица Кужић прочитала је личне и радне биографије напред наведених 

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

мишљење непосредно вишег суда и оцену са испита, а за кандидата из реда адвоката  и 

мишљење Адвокатске коморе Чачак. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије судијски помоћник Вишег суда у Чачку Нада Јелисавац Поповић. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

ЗА: Вукица Кужи, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић 

 

ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Гордана Вељовић, Марија 

Аранђеловић Јуреша и Маја Поповић 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије адвокат Адвокатске коморе Чачак Драгана Кажовић. 

 

 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 Чачку предложи Народној скупштини 

Републике Србије адвокат Адвокатске коморе Чачак Драгана Кажовић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Чачку Катарина Станковић. 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

ЗА: Зорана Делибашић, Гордана Вељовић, Марија Аранђеловић Јуреша и 

Жак Павловић 

 

ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Вукица Кужић, Снежана Бјелогрлић и Маја 

Поповић. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Чачку Иван Тмушић. 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

ЗА: Вукица Кужић и Снежана Бјелогрлић 

 

ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Гордана Вељовић, Марија 

Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и Маја Поповић 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Чачку Дарко Илић. 

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, Жак Павловић и Маја Поповић 

 

         

           *** 

 

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

Основни суд у Смедереву који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 

68/21 од 07.07.2021. године; 

 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

утврђивање предлога кандидата за Народну скупштину за судију који се први пут бира у 

Основни суд у Смедереву за два упражњена судијска места,  Савет спровео поступак за 

избор судије који се први пут бира, према прописаној процедури, и поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

Судија Вукица Кужић наводи да се по огласу за избор судије за Основни суд у 

Смедереву пријавило 40 кандидата за два оглашена судијска места. Комисија Високог 

савета судства доставила је 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  
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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: 

 

 - судијског помоћника Основног суда у Смедереву Слађану Ненадић 

 -судијског помоћника Основног суда у Смедереву Драгану Илић Стојановић 

 - судијског помоћника Основног суда у Смедереву Весну Обрадовић 

 

Судија Вукица Кужић прочитала је личне и радне биографије напред наведених 

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

мишљење непосредно вишег суда и оцену са испита. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

скупштини Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Смедереву Слађана 

Ненадић. 

 

 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 Смедереву предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Смедереву 

Слађана Ненадић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

скупштини Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Смедереву Драгана 

Илић Стојановић. 

 

 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 Смедереву предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Смедереву 

Драгана Илић Стојановић. 
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            *** 

 

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

Основни суд у Бору који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“,  број 68/21 

од 07.07.2021. године; 

 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

утврђивање предлога кандидата за Народну скупштину за судију који се први пут бира у 

Основни суд у Бору за два упражњена судијска места,  Савет спровео поступак за избор 

судије који се први пут бира, према прописаној процедури, и поводом ове тачке дневног 

реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

Судија Вукица Кужић изјављује да се по огласу за избор судије за Основни суд у 

Бору пријавило 18 кандидата за два оглашена судијска места. Комисија Високог савета 

судства доставила је 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: 

 

 - судијског помоћника Основног суда у Бору Драгану Ђорђевић 

 - судијског помоћника Основног суда у Бору Желимира Трујића 

 - судијског помоћника Основног суда у Зајечару Милана Ивановића 

 

Судија Вукица Кужић прочитала је личне и радне биографије напред наведених 

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

мишљење непосредно вишег суда и оцену са испита. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Бору Драгана Ђорђевић. 

 

 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 Бору предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Бору Драгана Ђорђевић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Бору Желимир Трујић. 

 

 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 Бору предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник Основног суда у Бору Желимир Трујић. 

 

        *** 

 

11. Доношење одлуке о покретању поступка за разрешење судије; 

 

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

 

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

коверти која је саставни део овог записника. 

 

 

*** 

 

12. Доношење одлуке о оглашавању избора судија; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У  

 

 ОГЛАШАВА СЕ избор судија за: 

 

 

 

                                                I 

 

Ред. 

број 
Назив суда суда Број судија 

1.  Врховни касациони суд 5 
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                                               II 

 

Ред. 

број 
Назив суда суда Број судија 

1.  Управни суд 3 

2.  Привредни апелациони суд  2 

3.  Прекршајни апелацони суд 7 

 

                                              III 

Ред. 

број 
Назив суда суда Број судија 

1.  Апелациони суд у Београду 5 

2.  Апелациони суд у Новом Саду 6 

3.  Апелациони суд у Крагујевцу 4 

4.  Апелациони суд у Нишу 3 

 

                                             IV                                   

Ред. 

број 
Назив суда суда Број судија 

1.  Виши суд у Београду 5 

2.  Виши суд у Ваљеву 1 

3.  Виши суд у Зајечару 1 

4.  Вишу суд у Зрењанину  1 

5.  Виши суд у Јагодини 1 

6.  Виши суд у Лесковцу 2 

7.  Виши суд у Нишу 2 

8.  Виши суд у Новом Пазару 1 

9.  Виши суд у Новом Саду  1 

10.  Виши суд у Смедереву 2 

11.  Виши суд у Сомбору  1 

12.  Виши суд у Чачку 1 

 

 

                                                V 

 

Ред. 

број 
Назив суда суда Број судија 

1.  Привредни суд у Београду 2 

2.  Привредни суд у Новом Саду 1 

3.  Привредни суд у Сремској Митровици 1 

 

                                              VI 

 

Ред. 

број 
Назив суда суда Број судија 

1.  Први основни суд у Београду 13 
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2.  Други основни суд у Београду 3 

3.  Трећи основни суд у Београду 5 

4.  Основни суд у Алексинцу 1 

5.  Основни суд у Аранђеловцу 2 

6.  Основни суд у Бачкој Паланци 1 

7.  Основни суд у Бечеју 2 

8.  Основни суд у Бору 1 

9.  Основни суд у Брусу 1 

10.  Основни суд у Великој Плани 2 

11.  Основни суд у Врању 2 

12.  Основни суд у Врбасу 1 

13.  Основни суд у Димитровграду 1 

14.  Основни суд у Јагодини 2 

15.  Основни суд у Кикинди 1 

16.  Основни суд у Крагујевцу 4 

17.  Основни суд у Краљеву 3 

18.  Основни суд у Куршумлији 1 

19.  Основни суд у Лазаревцу 1 

20.  Основни суд у Лесковцу 2 

21.  Основни суд у Нишу 4 

22.  Основни суд у Младеновцу 1 

23.  Основни суд у Новом Пазару 2 

24.  Основни суд у Новом Саду 13 

25.  Основни суд у Панчеву 2 

26.  Основни суд у Параћину 2 

27.  Основни суд у Пироту 1 

28.  Основни суд у Прокупљу 2 

29.  Основни суд у Сјеници 1 

30.  Основни суд у Смедереву 2 

31.  Основни суд у Сремској Митровици 1 

32.  Основни суд у Старој Пазови 2 

33.  Основни суд у Суботици 2 

34.  Основни суд у Трстенику 1 

35.  Основни суд у Шиду 1 

 

 

 

 

                                                  VII 

 

Ред. 

број 
Назив суда суда Број судија 

1.  Прекршајни суд у Бачкој Паланци 1 

2.  Прекршајни суд у Београду 2 

3.  Прершајни суд у Бечеју 1 
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4.  Прекршајни суд у Врању 1 

5.  Прекршајни суд у Зајечару 1 

6.  Прекршајни суд у Зрењанину 3 

7.  Прекршајни суд у Јагодини 2 

8.  Прекршајни суд у Кикинди 1 

9.  Прекршајни суд у Краљеву 1 

10.  Прекршајни суд у Неготину 1 

11.  Прекршајни суд у Новом Саду 3 

12.  Прекршајни суд у Обреновцу 1 

13.  Прекршајни суд у Панчеву 3 

14.  Прекршајни суд у Пожеги 1 

15.  Прекршајни суд у Прешеву 2 

16.  Прекршајни суд у Пријепољу 1 

17.  Прекршајни суд у Руми 3 

18.  Прекршајни суд у Смедереву 2 

19.  Прекршајни суд у Суботици 2 

20.  Прекршајни суд у Ужицу 1 

 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства за избор 

судија: 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Високог савета судства за избор судија за: Врховни 

касациони суд, Управни суд, Привредни апелациони суд, Прекршајни апелациони 

суд, апелационе судова, више судова и привредне судове у саставу: 

 

 - Зорана Делибашић, изборни члан Високог савета судства, председник 

Комисије, 

 - Вукица Кужић, изборни члан Високог савета судства, члан Комисије, 

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

Комисије. 

  

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Високог савета судства за избор судија за основне и 

прекршајне судове у саставу: 
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 - Гордана Вељовић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник Комисије,  

 - Снежана Бјелогрлић, изборни члан Високог савета судства, члан Комисије, 

 - Жак Павловић, изборни члан Високог савета судства, члан Комисије. 

 

 

- Доношење одлуке о измени Одлуке Високог савета судства о броју судија у 

судовима; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

                                  О Д Л У К У  

 

                                           I 

         

                ПОВЕЋАВА СЕ број судија за следеће судове: 

 

           - Виши суд у Ужицу за једно судијско место 

        - Трећи основни суд у Београду за три судијска места 

        - Основни суд у Горњем Милановцу за једно судијско место 

        - Основни суд у Лазаревцу за једно судијско место 

        - Основни суд у Младеновцу за  једно судијско место 

           - Основни суд у Обреновцу за једно судијско место  

- Основни суд у Пријепољу за два судијска места 

           - Управни суд за осам судијских места 

   

                        II 

 

           СМАЊУЈЕ СЕ број судија за следеће судове: 

 

      - Основни суд у Пожаревцу за осам судијских места 

- Основни суд у Сурдулици за једно судијско место 

- Основни суд у Шапцу за 10 судијских места  

- Привредни суд у Нишу за једно судијско место 

 

 

         *** 

 

13. Доношење одлуке о оглашавању именовања судија поротника; 

 

 

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

 

    ОГЛАШАВА СЕ именовање судија поротника за: 

 

         -  Привредни суд у Нишу за четири упражњена места 

         -  Виши суд у Суботици за три упражњена места 

         -  Виши суд у Краљеву за четири упражњена места 

         -  Основни суд у Бечеју за једно упражњено место 

         -  Основни суд у Брусу за пет упражњених места 

          

 

                    *** 

 

14. Доношње Одлуке о престанку дужности члана Kомисије Апелационог суда у 

Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Вишег суда у Ваљеву, Вишег суда у Панчеву и Вишег 

суда у Смедереву и именовање новог члана Комисије; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да се вршилац 

функције  председника Апелационог суда у Београду обратио дописом Високом савету 

судства којим обавештава  Савет да је судији Весни Станковић, која је Одлуком Високог 

савета судства број 119-05-173/2017-01 од 14.02.2017. године именована за члана 

Kомисије Апелационог суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Вишег суда у Ваљеву, Вишег суда у Панчеву и Вишег 

суда у Смедереву, престала судијска функција у Апелационом суду у Београду дана 

14.07.2022. године због избора за судију Врховног  касациног суда. Предложио је да 

Високи савет судства уместо судије Весне Станковић, за члана Kомисије Апелационог 

суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Вишег суда у Ваљеву, Вишег суда у Панчеву и Вишег суда у Смедереву 

именује судију Весну Филиповић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

           О Д Л У К У 

 

       I 

 

ВЕСНИ СТАНКОВИЋ, судији Врховног касационог суда престаје дужност члана 

Kомисије Апелационог суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Вишег суда у Ваљеву, Вишег суда у Панчеву и Вишег 

суда у Смедереву. 

                       II 

 

ВЕСНА ФИЛИПОВИЋ, судија Апелационог суда у Београду именује се за  члана 

Kомисије Апелационог суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 
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оценe рада судија и председника Вишег суда у Ваљеву, Вишег суда у Панчеву и Вишег 

суда у Смедереву. 

 

 

                       *** 

 

15. Одлучивање о спојивости судијске функције са другим службама, пословима 

и поступцима; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да се Милан 

Кесеровић, судија Прекршајног суда у Лозници, обратио  Високом савету судства ради 

одлучивања да ли је обављање судијске функције спојиво са пословима дисциплинског 

судије Фудбалског савеза Србије, односно члана жалбене комисије Фудбалског савеза 

Мачванског округа, без новчане накнаде. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

           О   Д Л У К У 

 

 Обављање послова дисциплинског судије Фудбалског савеза Србије, односно посао 

члана жалбене комисије Фудбалског савеза Мачванског округа, није неспојиво са 

судијском функцијом. 

                         *** 

 

16. Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

 

      Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је вршилац 

функције председника Управног суда, судија Радојка Маринковић, поднела Високом 

савету судства 30. септембра 2022. године молбу за студијско путовање ради учешћа на 

семинару ,,Примена начела и опште клаузуле у судској пракси управних судова”, који ће 

се одржати у Мадриду, Краљевина Шпанија, у периоду од 21. до 22. новембра 2022. 

године, у организацији Удружења врховних управних судова и државних савета (ACA-

Europe) и Врховног суда Шпаније. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

           О  Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Радојки Маринковић, вршиоцу функције 

председника Управног суда, у Мадрид, Краљевина Шпанија, у периоду од 21. до 22. 

новембра 2022. године, ради учешћа на семинару под називом  ,,Примена начела и опште 

клаузуле у судској пракси управних судова” у огранизацији Удружења врховних управних 

судова и државних савета (ACA-Europe) и Врховног суда Шпаније. 
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  Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је заменик 

председника Вишег суда у Нишу  дописом обавестио Високи савет судства да је 

председница Вишег суда у Нишу, Драгана Живадиновић, позвана од стране Правосудне 

академије, ради студијског путовања у Републику Француску и Луксембург коју 

организује Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) у оквиру пројекта 

,,Ефективне јавне набавке у служби економског раста” уз подршку Шведске агенције за 

међународну сарадњу и развој (Сида), на тему заштите права у области јавних набавки, 

која ће се реализовати у периоду од 24. до 28. октобра 2022. године у Паризу и 

Луксембургу. 

 

  Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се одобри студијско путовање председници Вишег суда у Нишу Драгани 

Живадиновић  у Републику Француску и Луксембург коју организује Национална алијанса 

за локални економски развој (НАЛЕД) у оквиру пројекта ,,Ефективне јавне набавке у 

служби економског раста” уз подршку Шведске агенције за међународну сарадњу и развој 

(Сида), на тему заштите права у области јавних набавки, која ће се реализовати у периоду 

од 24. до 28. октобра 2022. године у Паризу и Луксембургу. 

 

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

од присутних чланова Савета није гласао за доношење одлуке. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је 

председник Вишег суда у Новом Саду, дописом обавестио Високи савет судства да је 

Биљана Лепотић, судија Вишег суда у Новом Саду, позвана од стране Европске 

правосудне мреже да учествује у програму размене судија за 2022. годину, који се 

одржава у Барселони, у периоду од 7. новембра 2022. године до 10. новембра 2022. 

године. У прилогу дописа достављена је сагласност председника Вишег суда у Новом 

Саду, уз образложено мишљење, као и извештај о раду судије Биљане Лепотић за период 

од 1. јануара 2021. године до 19. априла 2022. године. 

 

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 Барселону, Краљевина Шпанија, у периоду од 7. до 10. новембра 2022. године, 

ради учешћа у програму размене судија за 2022. годину, у организацији Европске 

правосудне мреже. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је вршилац 

функције председника Апелационог суда у Београду, дописом обавестио Високи савет 

судства да су Растко Поповић и  Марко Јоцић, судије Апелационог суда у Београду, 

позвани од стране Правосудне академије да учествују на међународном семинару на тему 

,,Сузбијање кривичних дела у вези са дрогом“, у организацији Правосудне академије 
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Турске, који се одржава у Анкари, Република Турска, у периоду од 17. октобра 2022. 

године до 21. октобра 2022. године. У прилогу дописа достављена је сагласност вршиоца 

функције председника Апелациног суда у Београду, уз образложено мишљење, као и 

извештаји о раду судија Растка Поповића и Марка Јоцића за период од 1. јануара 2021. 

године до 30. јуна 2022. године. 

Констатује се да се  Маја Поповић, министарка правде изузима од гласања по 

овој тачки дневног реда. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

              О  Д Л У К У 

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Растку Поповићу, судији Апелационог суда у 

Београду, у Анкару, Република Турска, у периоду од 17. до 21. октобра 2022. године, ради 

учешћа  на међународном семинару на тему ,,Сузбијање кривичних дела у вези са 

дрогом“, у организацији Правосудне академије Турске. 

  

  

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

              О  Д Л У К У 

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Марку Јоцићу, судији Апелационог суда у 

Београду, у Анкару, Република Турска, у периоду од 17. до 21. октобра 2022. године, ради 

учешћа  на међународном семинару на тему ,,Сузбијање кривичних дела у вези са 

дрогом“, у организацији Правосудне академије Турске. 

  

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је вршилац 

функције председника Основног суда у Панчеву, дописом обавестио Високи савет судства 

да је Маријана Мравик, судија Основног суда у Панчеву, позвана од стране званичног 

представника Амбасаде Сједињених Америчких Држава (Канцеларије за међународну 

борбу против наркотика и спровођење закона) да учествује на међународној годишњој 

конференцији Националног удружења жена судија, која се одржава у Детроиту, држава 

Мичиген, у периоду од 17. до 24. октобра 2022. године. У прилогу дописа достављена је 

сагласност вршиоца функције председника Основног суда у Панчеву, уз образложено 

мишљење, као и извештај о раду судије Маријане Мравик за период од 1. јануара 2020. 

године до 6. октобра 2022. године. 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се одобри студијско путовање судији Основног суда у Панчеву Маријани 

Мравик у  Детроит, држава Мичиген, у периоду од 17. до 24. октобра 2022. године, ради 

учествовања на међународној годишњој конференцији Националног удружења жена 

судија. 

 

 Констатује се да по овој тачки дневног реда није донета одлука с обзиром да 

нико од присутних чланова Савета није гласао за доношење одлуке. 



28 

 

Констатује се да су Маја Поповић, министарка правде и Зорана Делибашић, 

изборни члан Високог савета судства из реда судија, због неодложних службених 

обавеза напустиле седницу у 12,15 часова. 

 

                          *** 

 

17. 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 - 

 

СУЗАНИ СТАНКОВИЋ, судији Основног суда у Пожаревцу престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 03.11.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

                    О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

БИСЕРКИ ЖИВАНОВИЋ, судији Врховног касационог суда престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 06.11.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                     О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

НАДИ ГАВРИЋ, судији Основног суда у Смедереву престаје судијска функција 

услед навршења радног века, дана 07.11.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                     О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

НАДИ КНЕЖЕВИЋ АНТИЋ, судији Апелационог суда у Новом Саду престаје 

судијска функција услед навршења радног века, дана 09.11.2022. године. 



29 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                     О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

ЈОКИЦИ ЈАЊУШЕВИЋ, судији Апелационог суда у Новом Саду престаје 

судијска функција услед навршења радног века, дана 19.11.2022. године. 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                     О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

СНЕЖАНИ ДОБРИЋ, судији Основног суда у Великој Плани престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 23.11.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                     О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

ЕЛЕОНОРИ МАНИЋ, судији Основног суда у Алексинцу престаје судијска 

функција услед навршење радног века, дана 25.11.2022. године. 

 

          *** 

 

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

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                     О Д Л У К У 

   - о престанку функције судије поротника- 

 

 

 МАРИЈАНИ ПЕТКОВСКИ, судији поротнику Привредног суда у Сомбору, 

престаје функција судије поротника на лични захтев, дана 05.10.2022. године. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                     О Д Л У К У 

   - о престанку функције судије поротника- 

 

 МИЛЕНИ ЈОТИЋ, судији поротнику Основног суда у Пироту престаје функција 

судије поротника на лични захтев, дана 01.10.2022. године. 

 

 

             *** 

19. Разно: 

 

 

- 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 

    - о престанку судијске функције - 

 

  МАРКУ РАДМАНОВЦУ, судији Основног суда у Брусу престаје судијска 

функција на лични захев, дана 13.10.2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                     О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

 МИРЈАНИ МАРТИЋ, судији Прекршајног суда у Београду престаје судијска 

функција на лични захтев, дана 19.10.2022. године. 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 12,40 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                                  ПРЕДСЕДНИК 

                     ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                      Јасмина Васовић 
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