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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-25/2021-01 

Датум: 15.09.2021. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК 

  
СА ДЕВЕТНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 15. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 11,30 часова. 

 

Седници Високог савета судства присуствују: 

 

- Јасмина Васовић – председница Врховног касационог суда и Високог савета 

судства 

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

- Александар Пантић - изборни члан Високог савета судства из реда судија 

- Вукица Кужић – 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 Деветнаесту 

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 Осамнаесте седнице Високог савета судства која је 

одржана 31.08.2021. године са почетком у 11,00 часова; 

 

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

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

124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

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

у Основни суд у Мајданпеку, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

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

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

број 124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

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

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

124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

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

у Основни суд у Сурдулици, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

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

у Прекршајни суд у Бачкој Паланци, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ број 124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

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

у Прекршајни суд у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

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

у Прекршајни суд у Зајечару, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

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

у Прекршајни суд у Краљеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

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

у Прекршајни суд у Панчеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 124/20 од 16. октобра 2020. године; 
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12. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија 

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

број 31/21 од 31. марта 2021. године; 

 

13. Доношење одлуке о оглашавању избора судија за: 

- Привредни суд у Зрењанину; 

- Виши суд у Врању; 

- Основни суд у Сомбору; 

- Прекршајни суд у  Београду; 

 

14. Доношење одлуке по приговору Милана Недељковића, судије Основног суду 

у Петровцу на Млави од 05.07.2021. године; 

 

15. Доношење одлуке о измени Етичког кодекса који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ број 96/10; 

 

16. Доношење одлуке о изменама  Пословника о раду Етичког одбора Високог 

савета судства,  који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 53/21; 

 

17. Доношење одлуке о изменама  Пословника о раду Високог савета судства; 

 

18. Анализа и давање мишљења на амандмане на измену Устава; 

 

19. Доношење одлукe о образовању Комисије за избор судија за:  

 Основни суд у Великој Плани; 

 Основни суд у Пријепољу; 

 Виши суд у Краљеву; 

 Привредни суд у Чачку; 

 

20. Донoшење одлуке о упућивању судије из Прекршајног суд у Зајечару у 

Прекршајни суд у Неготин ради поступања у ИПР Веће; 

 

21. Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање; 

 

22. Доношење одлуке  о престанку дужности члана Жалбене комисије судова на 

лични захтев; 

 

23. Доношење одлуке о именовању члана Жалбене комисије; 

 

24. Доношење одлука о избору судија на сталну судијску функцију, који су први 

пут бирани на судијску функцију на период од три године; 

 

25. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

26. Одлучивање о престанку судијске функције услед навршења радног века ; 
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27. Одлучивање о престанку функције судија поротника на лични захтев; 

 

28. Непримерени утицај на рад судије Основног суда у Сомбору у предмету 

Високог савета судства број 07-00-30/2021-01.  

Известилац судија надлежан да поступа у случајевима недозвољеног утицаја 

на рад судија и судства, судија Зорана Делибашић  

 

29. 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 

Деветнаесту редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

 

*** 

 

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

одржана 31.08.2021. године са почетком у 11,00 часова; 

 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са 

Осамнаесте седнице високог савета судства која је одржана дана 31.08.2021. године. 

 

 

Констатује се да у одлучивању по овој тачки дневног реда нису учествовали 

судија Зорана Делибашић и судија Жак Павловић, с обзиром да нису били присутни 

на седници са које се записник усваја. 

 

 

*** 

 

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

Основни суд у Лозници, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 124/20 

од 16. октобра 2020. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председику Комисије Високог савета судства судији Вукици 

Кужић. 
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Судија Вукица Кужић обавештава присутне да је Комисија Високог савета судства у 

саставу: Вукица Кужић, председник комисије, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, 

чланови комисије, по огласу за избор судија који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 123/20 од 16.10.2020. године, за избор судија у  Основни суд у Лозници, Основни суд 

у Мајданпеку, Основни суд у Новом Саду, Основни суд у Сенти, Основни суд у 

Сурдулицци, Прекршајни суд у Београду, Прекршајни суд у Зајечару, Прекршајни суд у 

Краљеву и Прекршајни суд у Панчеву, прегледала достављене пријаве кандидата и 

утврдила њихову дозвољеност, потпуност и благовременост и спровела све радње 

предвиђене Правилником о програму и начину полагања испита на коме се оцењује 

стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира. Комисија Високог 

савета судства је прибавила податке и мишљење о стручности, оспособљености и 

достојности кандидата од органа и организација у којима је кандидат радио у правној 

струци, а за кандидате који долазе из судова прибављено  је мишљење седнице свих 

судија суда из кога потиче кандидат и мишљење седнице свих судија непосредног вишег 

суда као и оцена рада. За кандидате који се први пут бирају на судијску функцију 

спроведен је испит и обављен разговор са кандидатима. 

 

Судија Вукица Кужић изјављује да на основу напред спроведеног поступка 

Комисија предлаже да се за избор за судију Основног суда у Лозници Народној 

скупштини Републике Србије предложи тужилачки помоћник у Вишем јавном 

тужилаштву у Шапцу, Јелена Срдановић, која испуњава све законом прописане услове за 

избор за судију Основног суда у Лозници. Судија Вукица Кужић упознала је присутне 

чланове Савета са садржином личне и радне биографије  кандидата, са прибављеним 

мишљењем и са оценом са испита. 

 

Судија Марија Аранђеловић Јуреша изјављује да предлаже да се за избор за судију 

Основног суда у Лозници Народној скупштини Републике Србије предложи судијски 

помоћник Основног суда у Лозници, Драгица Рељић. Судија Марија Аранђеловић Јуреша 

упознала је све присутне са садржином личне и радне биографије кандидата, са 

прибављеним мишљењем суда из кога кандидат потиче и са мишљењем непосредно вишег 

суда, са оценом рада и оценом са испита. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судстсва ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Лозници Народној скупштини Републике 

Србије предложи  тужилачки помоћник у Вишем јавном тужилаштву у Шапцу, Јелена 

Срдановић. 

 

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 Лозници Народној скупштини 

Републике Србије предложи тужилачки помоћник у Вишем јавном тужилаштву у 

Шапцу, Јелена Срдановић. 
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(ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Александар 

Пантић, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић) 

 

(ПРОТИВ: Марија Аранђеловић Јуреша) 

 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Лозници Народној скупштини Републике 

Србије предложи судијски помоћник Основног суда у Лозници, Драгица Рељић. 

 

 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, Александар 

Пантић, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић) 

 

 

*** 

 

 

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

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

124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Вукици 

Кужић. 

 

 

 Судија Вукица Кужић изјављује да Комисија Високог савета судства на основу 

напред спроведеног поступка предлаже да се за избор за судију Основног суда у 

Мајданпеку  Народној скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник у 

Основном суду у Пожаревцу, Светлана Јовић, која испуњава све законом порописане 

услове за избор за судију Основног суда у Мајданпеку. Судија Вукица Кужић упознала је 

присутне чланове Савета са садржином личне и радне биографије кандидата, са 

садржином прибављеног мишљења суда из кога кандидат потиче и са мишљењем 

непосредно вишег суда, са оценом рада и са оценом са испита. 

 

 Судија Александар Пантић изјављује да предлаже да се за избор за судију 

Основног суда у Мајданпеку Народној скупштини Републике Србије предложи судијски 

помоћник у Основном суду у Мајданпеку, Извонар Ивона. Судија Александар Пантић 

упознао је присутне са садржином личне и радне биографије кандидата, са садржином 
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прибављеног мишљења суда из кога канидат потиче и са садржином мишљења 

непосредно вишег суда, са оценом рада и са оценом са исптиа. 

  

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Мајданпеку Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Основног суда у Пожаревцу, Светлана 

Јовић. 

 

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 Мајданпеку Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу, 

Светлана Јовић. 

 

 

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

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић) 

 

(ПРОТИВ: Александар Пантић) 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Мајданпеку Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Основног суда у Мајданпеку Ивона 

Извонар. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

(ЗА: Александар Пантић) 

 

(ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Марија 

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић) 

 

 

*** 

   

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

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

124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Вукици Кужић. 
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 Судија Вукица Кужић изјављује да Комисија Високог савета судства на основу 

напред спроведеног поступка предлаже да се за избор за судије  Основног суда у  Новом 

Саду Народној скупштини Републике Србије предложе четири кандидата, с обзиром да је 

за овај суд оглашен оглас за четири судијска места и то: судијски помоћник у 

Апелационом суду у Новом Саду, Мирна Вујичић Бурсаћ, судијски помоћник у 

Апелационом суду у Новом Саду, Марко Петровић, судијски помоћник у Основном суду у 

Новом Саду, Јелена Обренов и корисник почетне обуке на Правосудној академији Милош 

Секулић. Судија Вукица Кужић упознала је присутне чланове Савета са садржином личне 

и радне биографије свих предложених  кандидата, са садржином прибављеног мишљења 

за кандидате из реда судијских помоћника достављеног од стране суда из кога кандидат 

потиче и са садржином  мишљења непосредно вишег суда, са оценом рада и са оценом са 

истпите, а за кандидата из реда корисника почетне обуке на Правосудној академији, са 

садржином мишљења Правосудне академије и са завршном оценом на почетној обуци на 

Правосудној академији. 

 

 Судија Александар Пантић изјављује да жели да истакне кандидата Јовану 

Ђордан за неке наредне изборе и упознао присутне са садржином личне и радне 

биографије кандидата, са садржином мишљења суда из кога кандидат потиче и са 

садржином мишљења непосредно вишег суда, са  оценом рада и са оценом са испита. 

 

 Судија Снежана Бјелогрлић изјављује да у Новом Саду има преко 20 одличних 

кандидата и да је Комисија Високог савета судства имала тежак посао да издвоји најбоље 

кандидате за избор, с обзиром да су нијансе о томе одлучиле. 

 

 Маја Поповић – министарка правде у Влади Републике Србије предлаже да се 

за избор за судију Основног суда у Новом Саду  Народној скупштини Републике Србије 

предложи судијски помоћник Основног суда у Новом Саду,  Јована Ђордан. 

  

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Новом Саду Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду, 

Мирна Вујичић Бурсаћ. 

 

 

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 Новом Саду Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду, 

Мирна Вујичић Бурсаћ. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Новом Саду Народној скупштини 
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Републике Србије предложи судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду, 

Марко Петровић. 

 

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 Новом Саду Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду, 

Марко Петровић. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Новом Саду Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду, Јелена 

Обренов. 

 

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 Новом Саду Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду, 

Јелена Обренов. 

 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Новом Саду Народној скупштини 

Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији, Милош 

Секулић. 

 

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 Новом Саду Народној скупштини 

Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

Милош Секулић. 

 

 

(ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Александар 

Пантић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић) 

 

(ПРОТИВ: 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 Новом Саду Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду, Јована 

Ђордан. 

 

(ЗА: Маја Поповић) 

 

(ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Александар 

Пантић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић) 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

*** 

 

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

Основни суд у Сенти, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 124/20 

од 16. октобра 2020. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Вукици 

Кужић. 

 

 Судија Вукица Кужић изјављује да Комисија Високог савета судства на основу 

напред спроведеног поступка предлаже да се за избор судије за Основни суд у Сенти 

Народној скупштини Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној 

академији, Нина Атанацковић Суломар, која испуњава све законом прописане услове за 

избор за судију Основно суда у Сенти. Судија Вукица Кужић упознала је присутне 

чланове Савета са садржином личне и радне биографије кандидата, са садржином 

достављеног мишљења од стране Правосудне академије и са оценом са завршног испита 

са почетне обуке на Правосудној академији. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

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

Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији, Нина Атанацковић 

Суломар. 

 

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 Народној скупштини 

Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

Нина Атанацковић Суломар. 
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*** 

 

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

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

124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Вукици 

Кужић. 

 

 Судија Вукица Кужић изјављује да Комисија Високог савета судства на основу 

напред спроведеног поступка предлаже да се за судије Основног суда у Сурдулици 

Народној скупштини Републике Србије предложи избор за два кандидаа, с обзиром да је 

оглашен избор судије у том суду за два судијска места и то: судијски помоћник у 

Основном суду у Сурдулици, Валентина Цветковић и судијски помоћник у Основном суду 

у Сурдулици, Сунчица Цветковић, које испуњавају све законске услове за избор за судију 

Основног суда у Сурдулици. Судија Вукица Кужић упознала је присутне чланове Савета 

са личном и радном биографијом предложених кандидата, са садржином достављеног 

мишљења суда из којег кандидати потичу и садржином мишљења непосредно вишег суда, 

са оценом рада и са оценом са испита. 

 

 Судија Марија Аранђеловић Јуреша изјављује да предлаже да се за избор за 

судију Основног суда у Сурдулици Народној скупштини Републике Србије предложи 

судијски помоћник Основног суда у Сурдулици, Снежана Маринковић. Судија Марија 

Аранђеловић Јуреша упонала је присутне са садржином личне и радне биографије 

кандидата, са достављеним мишљењем суда из којег кандидат потиче и са мишљењем 

непосредно вишег суда, са оценом рада и са оценом са испита. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Сурдулици Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Основно суда у Сурдулици, Валентина 

Цветковић. 

 

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 Сурдулици Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Основног суда у Сурдулици, 

Валентина Цветковић. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Сурдулици Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Основног суда у Сурдулици, Сунчица 

Цветковић. 

 

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 Сурдулици Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Основног суда у Сурдулици, 

Сунчица Цветковић. 

 

(ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Александар 

Пантић, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић) 

 

(ПРОТИВ: Марија Аранђеловић Јуреша) 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Сурдулици Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Основног суда у Сурдулици, Снежана 

Маринковић. 

 

(ЗА: Марија Аранђеловић Јуреша) 

 

(ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Александар 

Пантић, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић) 

 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 

*** 

 

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

Прекршајни суд у Бачкој Паланци, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Вукици 

Кужић. 

 

 Судија Вукица Кужић изјављује да Комисија Високог савета судства на основу 

напред спроведеног поступка предлаже да се за Прекршајни суд у Бачкој Паланци 
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Народној скупштини Републике Србије предложи  корисник почетне обуке на 

Правосудној академији, Милана Петровић, која испуњава све законом прописане услове за 

избор за судију Прекршајног суда у Бачкој Паланци. Судија Вукица Кужић упознала је 

присутне са садржином личне и радне биографије кандидата, са садржином достављеног 

мишљења од стране Правосудне академије и са оценом са завршног испита са почетне 

обуке на Правосудној академији. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Прекршајног суда у Бачкој Паланци Народној скупштини 

Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији, Милана 

Петровић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за судију  Прекршајног суда у Бачкој Паланци Народној 

скупштини Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној 

академији, Милана Петровић. 

 

*** 

 

 

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

Прекршајни суд у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Вукици 

Кужић. 

 

 Судија Вукица Кужић изјављује да Комисија Високог савета судства на основу 

напред спроведеног поступка предлаже да се за избор за судије Прекршајног суда у 

Београду Народној скупштини Републике Србије предложе два кандидата с обзиром да је 

за овај суд оглашен оглас за два судијска места, и то судијски помоћник Прекршајног суда 

у Беораду, Мина Борота Ристић и корисник почетне обуке на Правосудној академији 

Александра Шућур. Судија Вукица Кужић упознала је присутне са личном и радном 

биографијом предложених кандидата, за кандидата који потиче из реда судијских 

помоћника упознала је присутне са достављеним мишљењем суда из којег кандидат 

потиче и са мишљењем напосредно вишег суда, са оценом рада и са оценом са испита, а за 

кондидата из реда корисника почене обуке на Правосудној академији са достављеним 

мишљењем од стране Правосудне академије и са оценом са завршног испита почетне 

обуке на Правосудној академији. 
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Судија Марија Аранђеловић Јуреша изјављује да предлаже да се  за избор за 

судију Прекршајног суда у Београду Народној скупштини Републике Србије предложи 

корисник почетне обуке на Правосудној академији, Марта Радошевић. Судија Марија 

Аранђеловић Јуреша упознала је присутне чланве савета са личном и радном биографијом 

предложеног кандидата. 

  

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Прекршајног суда у Београду Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Прекршајног суда у Београду, Мина 

Борота Ристић 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за судију  Прекршајног суда у Београду Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник  Прекршајног суда у Београду, Мина 

Борота Ристић. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Прекршајног суда у Београду Народној скупштини 

Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

Александра Шућур. 

 

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

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за судију  Прекршајног суда у Београду Народној скупштини 

Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији, 

Александра Шућур. 

 

(ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Александар 

Пантић, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић) 

 

(ПРОТИВ: Марија Аранђеловић Јуреша) 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Прекршајног суда у Београду Народној скупштини 

Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији, Марта 

Радошевић. 

 

 

(ЗА: Марија Аранђеловић Јуреша) 
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(ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Александар 

Пантић, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић) 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 

*** 

 

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

Прекршајни суд у Зајечару, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Вукици 

Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић изјављује да Комисија Високог савета судства на основу 

напред спроведеног поступка предлаже да се за избор за судије Прекршајног суда у 

Зајечару Народној скупштини Републике Србије предложе два кандидата с обзиром да је 

оглашен избор за два судијска места за овај суд и то судијски помоћник Прекршајног суда 

у Зајечару, Габриола Иванов и судијски помоћник Прекршајног суда у Зајечару, Милијана 

Јовнаш. Судија Вукица Кужић упознала је присутне чланове Савета са личном и радном 

биографијом предложених кандидата, са прибављеним мишљењем суда из којег 

кандидати потичу и мишљењем непосредно вишег суда, са оценом рада и са оценом са 

испита. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Прекршајног суда у Зајечару Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Прекршајног суда у Зајечару, Габриола 

Иванов. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за судију  Прекршајног суда у Зајечару Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Прекршајног суда у Зајечару, 

Габриола  Иванов. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Прекршајног суда у Зајечару Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Прекршајног суда у Зајечару, Милијана 

Јовнаш. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за судију  Прекршајног суда у Зајечару Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Прекршајног суда у Зајечару, 

Милијана Јовнаш. 

 

                                                              *** 

 

 

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

Прекршајни суд у Краљеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Вукици 

Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић изјављује да Комисија Високог савета судства на основу 

напред спроведеног поступка предлаже да се за избор за судију Прекршајног суда у 

Краљеву Народној скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник 

Прекршајног апелационог суда, Наташа Рубежић. Судија Вукица Кужић упознала је 

присутне са личном и радном биографијом предложеног кандидата, са прибављеним 

мишљењем из суда из којег кандидат потиче и са мишљењем непосредно вишег суда, са 

оценом рада и са оценом са испита. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Прекршајног суда у Краљеву Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Прекршајног суда у Краљеву, Наташа 

Рубежић. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за судију  Прекршајног суда у Краљеву Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Прекршајног суда у Краљеву, 

Наташа Рубежић 
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*** 

 

 

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

Прекршајни суд у Панчеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

124/20 од 16. октобра 2020. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Вукици 

Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић изјављује да Комисија Високог савета судства на основу 

напред спроведеног поступка предлаже да се за избор за судију Прекршајног суда у 

Панчеву Народној скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник Вишег суда 

у Панчеву, Маја Шормаз. Судија Вукица Кужић упознала је присутне чланове Савета са 

личном и радном биографијом кандидата, са прибављеним мишљењем суда из којег 

кандидат потиче, са мишљењем непосредно вишег суда, са оценом рада и са оценом са 

испита. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Прекршајног суда у Панчеву Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Вишег суда у Панчеву, Маја Шормаз. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за судију  Прекршајног суда у Панчеву Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Вишег суда у Панчеву, Маја 

Шормаз. 

 

 

                                                           *** 

 

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

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

31/21 од 31. марта 2021. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства, судји Зорани Делибашић. 
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 Судија Зорана Делибашић наводи да је Комисија Високог савета судства у 

саставу: Зорана Делибашић, председник Комисије, Марија Аранђеловић Јуреша и 

Александар Пантић, чланови Комисије, спровела изборни поступак у складу са 

Правилником о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира и на основу спроведеног 

поступка предлаже да се за избор за судију Привредног суда у Крагујевцу Народној 

скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник Апелационог суда у 

Крагујевцу, Илија Ђоровић. Судија Зорана Делибашић упознала је присутне чланове 

Савета са садржином личне и радне биографије предложеног кандидата, са садржином 

прибављеног мишљења, са оценом рада и са оценом са испита. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Привредног суда у Крагујевцу Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу, Илија 

Ђоровић. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за судију  Привредног суда у Крагујевцу Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник Апелационог суда у Крагујевцу, 

Илија Ђоровић. 

 

 

                                                           *** 

 

 

13. Доношење одлуке о оглашавању избора судија за: 

- Привредни суд у Зрењанину; 

- Виши суд у Врању; 

- Основни суд у Сомбору; 

- Прекршајни суд у  Београду; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Жаку Павловићу. 

 

 

Судија Жак Павловић изјављује да је под овом тачком дневног реда омашком 

наведен Прекршајни суд у Београду, с обзиром да је за овај суд већ оглашен избор судија 

за сва упражњена места и да је изборни поступак у току, те стога за овај суд не треба 

оглашавати избор судија. Судија Жак Павловић упознао је присутне чланове Савета са 

бројем систематизованих судијских места на основу Одлуке о броју судија у судовима и 

са бројем упражњених судијских места за: Основни суд у Сурдулици, Други Основни суд 
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у Београду, Први основни суд у Београду, Основни суд у Лозници, Основни суд у Новом 

Пазару, Основни суд у Новом Саду, Основни суд у Петровцу на Млави, Основни суд у 

Шапцу и Основни суд у Лазаревцу. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да се 

констатује да је за Прекршајни суд у Београду већ оглашен избор судија за упражњена 

места у том суду, те се оглашавање избора судија за Прекршајни суд у Београду скида са 

дневног реда. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да се  након 

излагања известиоца утврђује да су упражњена судијска места у: Основном суду у 

Лазаревцу, Основом суду у Сурдулици, Другом Основном суду у Београду, Првом 

основном суду у Београду, Основном суду у Лозници, Основном суду у Новом Пазару, 

Основном суду у Новом Саду, Основном суду у Петровцу на Млави и Основном суду у 

Шапцу. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

 ОГЛАШАВА СЕ избор судија за: 

 

- Привредни суд у Зрењанину – за једно место 

-  Виши суд у Врању – за једно место 

- Основни суд у Сомбору – за два места 

- Основни суд у Сурдулици – за једно место 

- Други основи суд у Београду за – два места 

- Први основни суд у Београду за – 10 места 

- Основни суд у Лознци за – два места 

- Основни суд у Лазаревцу за – два места 

- Основни суд у Новом Пазару за – три места 

- Оснонви суд у Новом Саду за  - пет места 

- Основни суд у Петровцу на Млави за – два места 

- Основни суд у Шапцу за – три места 

 

 

- Доношење одлуке о обазовању 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: Основни 

суд у Сомбору, Основни суд у Сурдулици, Други основи суд у Београду, Први 
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основни суд у Београду, Основни суд у Лознци, Основни суд у Лазаревцу, Основни 

суд у Новом Пазару, Оснонви суд у Новом Саду, Основни суд у Петровцу на Млави  и 

Основни суд у Шапцу у саставу: 

  

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

председник Комисије, 

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

члан Комисије, 

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

Привредни суд у Зрењанину и Виши суд Врању у саставу: 

  

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

председник Комисије, 

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

судија, члан Комисије, 

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

Комисије.  

 

*** 

 

 

14. Доношење одлуке по приговору Милана Недељковића, судије Основног суду у 

Петровцу на Млави од 05.07.2021. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да су сви 

присутни чланови Високог савета судства упознати са садржином приговора Милана 

Недељковића, судије Основног суда у Петровцу на Млави и предлаже да се приговор 

одбаци као недозвољен. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ приговор Милана Недељковића, судије Основног суда у 

Петровцу на Млави  од 05.07.2021. године као НЕДОЗВОЉЕН. 
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                                                         *** 

 

15. Доношење одлуке о измени Етичког кодекса који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ број 96/10; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу, Снежани Бјелогрлић. 

 

Судија Снежана Бјелогрлић наводи да је потребно изменити Етички кодекс у 

називу с обзиром да је потребно додати одредницу „судија“, тако да ће у будуће гласити у 

називу :“ЕТИЧКИ КОДЕКС СУДИЈА“ и у првој реченици у преамбули,  називу и ставу 1. 

принципа под редним бројем 7, и  делу Примена 7.3. речи: ,,Етички кодекс“ треба  

заменити речима:,,Етички кодекс судија“. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

О Д Л У К У 

о изменама  Етичког кодекса 

 

Члан 1. 

У Етичком кодексу (,,Службени гласник РС”, 96/10)  назив акта мења се и 

гласи:,,ЕТИЧКИ КОДЕКС СУДИЈА“.  

Члан 2. 

У преамбули,  називу и ставу 1. принципа под редним бројем 7, и  делу Примена 

7.3. речи: ,,Етички кодекс“ у  одређеном падежу, замењују се речима:,,Етички кодекс 

судија“ у одговарајућем падежу.  

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном гласнику Републике 

Србије”. 

 

                                                        *** 

 

 

16. Доношење одлуке о изменама  Пословника о раду Етичког одбора Високог 

савета судства,  који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 53/21; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  наводи да како је свим 

члановима Савета достављен Нацрт измене Пословника о раду Етчког одбора Високог 
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савета судства и да су са садржином истог упознати, ставља на гласање предлог да Високи 

савет судства донесе Правилник о раду Етичког одбора Високог савета судства. 

 

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. 
 

          *** 

 

17. Доношење одлуке о изменама  Пословника о раду Високог савета судства; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Снежани Бјелогрлић. 

 

 Судија Снежана Бјелогрлић изјављује да како је Високи савет судства изменио 

Пословник о раду Етичког одбора Високог савета судства то треба изменити и допунити 

Пословник о раду Високог савета судства и то у члану 16. став 1. после речи:“комисија“ 

треба додати речи: „Етички одбор“ и запету а наслов изнад члана 17а и члан 17а треба да 

се избришу. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства 

 

Члан 1. 

У Пословнику о раду Високог савета судства (,,Службени гласник РС”, бр. 29/13, 

4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), у члану 16. став 1.  после речи:,,комисија“ додају се  

речи:,,Етички одбор“ и запета.  

Члан 2. 

Наслов изнад члана 17а и члан 17а бришу се.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном гласнику Републике 

Србије”. 

 

 

                                                   *** 

 

18. Анализа и давање мишљења на амандмане на измену Устава; 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу, Снежани Бјелогрлић. 

 

 Судија Снежана Бјелогрлић изјављује да су сви чланови Високог савета судства 

добили у писаном облику кратку садржину анализе и мишљење на амандмане на измену 

Устава и истиче да су предлози амандмана на измену Устава Републике Србије много 

бољи у односу на оне који су били 2018. гдине у октобру месецу, на које је Секретаријат 

Венецијанске  комисије такође  дао неку сагласност. Наводи да су спорна смао три 

предлога, то је двотрећинска већина за избор истакнутих правника и петочлана комисија. 

Други проблем је предлог да се одлучује гласовима најмање осам чланова Високог савета 

судства, за које сматра да је најспорније решење, јер постоји бојазан ако се овај предлог 

усвоји да може доћи до блокаде рада Високог савета судства. Треће предлог који је споран 

односи се на састав Високог савета судства, с обзиром да  сматра као и сви чланови 

Високог савета судства да председник Врховног касационог суда, по положају треба да 

остане у саставу Високог савета судства. 

 

 Судија Зорана Делибашић  наводи да што се тиче састава Високог савета судства 

истиче да се до сада министар правде није мешао у рад Високог савета судства у смислу 

тога да је кршила независност и самосталност Високог савета судства. Министар правде је 

неко ко треба да обезбеди услове за рад правосуђа стога је и те како користан као члан 

Високог савета судства, јер је на извору информација и потребе правосуђа с обзиром на 

надлежност Високог савета судства. Сматра да министар правде треба да буде у саставу 

Високог савета судства, да учествује у раду, помаже у раду Високог савета судства, али да 

не гласа када су у питању кандидати за избор судија. Судија Зорана Делибашић изјављује 

да је председник Врховног касацоног суда институција у правосуђу и да као такав треба да 

буде обавезно члан Високог савета судства, с обзиром да је правосуђе трећа грана власти у 

држави из чега произилази ауторитет који та функција носи. Посебно указује да су 

постојале ситуације у ранијим годинама да су председници Врховног касационог суда 

сами водили рачуна кроз извештај о раду судија и уочавали које судије добро раде и 

позивали те судије да напредују, а што се касније показало да су те судије заиста и добре 

судије. У односу на предлог  да се одлучује гласовима најмање осам чланова Високог 

савета судства од укупно 11 гласова, истиче да је  то је већина која се не тражи ни за 

измену граница Републике Србије нити за измену Устава Републике Србије, па је тај 

предлог непримерен да се то тражи за одлучивање Високог савета судства, јер ће то 

блокирати рад Савета.  

 

 Констатује се да се Маја Поповић – министарка правде у Влади Републике 

Србије изузима из анализе и дискусије по овој тачки дневног реда. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да се 

констатује да ће судија Снежана Бјелогрлић урадити писане закључке о овој дискусији, 

ради усвајања истих на наредној седници. 
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                                                   *** 

 

 

19. Доношење одлукe о образовању Комисије за избор судија за:  

 Основни суд у Великој Плани; 

 Основни суд у Пријепољу; 

 Виши суд у Краљеву; 

 Привредни суд у Чачку; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је на прошлој 

седници оглашен избор судија за Основни суд у Великој Плани, Основни суд у 

Пријепољу, Виши суд у Краљеву, Привредни суд у Чачку и Основни суд у Ивањици, то је 

потребно образовати Комисију Високог савета судства за избор судија у наведеним 

судовима. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У 

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Високог савета судстсва за избор судија за: Основни 

суд у Великој Плани, Основни суд у Пријепољу и Основни суд у Ивањици у саставу: 

 

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

председник Комисије, 

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

члан Комисије, 

- Жак Павловић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 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: Виши суд 

у Краљеву и Привредни суд у Чачку у саставу: 

  

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

председник Комисије, 

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

судија, члан Комисије, 

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

Комисије.  

 

 

                                        *** 
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20. Донoшење одлуке о упућивању судије из Прекршајног суд у Зајечару у 

Прекршајни суд у Неготину ради поступања у ИПР Веће; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је 

председница Прекршајног апелационог суда доставила Високом савету судства захтев 

Прекршајног суда у Неготину за упућивање Слађана Савића, судије Прекршајног суда у 

Зајечару у Прекршајни суд у Неготину на рад у већу од  од троје судија, ради доношења 

одлуке по приговору на решење о извршњу. Достављено  је мишљење седнице свих судија 

Прекршајног суда у Неготину и мишљење седнице свих судија Прекршајног суда у 

Зајечару као и сагласност судије Слађана Савића, судије Прекршајног суда у Зајечару за 

упућивање у Прекршајни суд у Неготину ради поступања у Ипрв већу.  

 

  Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 СЛАЂАН САВИЋ, судија Прекршајног суда у Зајечару, упућује се на рад у 

Прекршајни суд у Неготину, ради поступања у раду већа од троје судија, ради доношења 

одлуке по приговору на решење о извршењу, почев од 1. октобра 2021. године, док 

постоји потреба за упућивањем, а најдуже годину дана. 

 

                                                          *** 

 

21. Доношење одлуке о упућивању судије на студијско путовање; 

 

 

            Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно 

донео 
 

                                                        О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јелени Ивановић, председнику Управног 

суда, у Нешвил, држава Тенеси (САД), у периоду од 4. до 10. октобра 2021. године, ради 

учешћа на годишњој конференцији Националног удружења жена судија (National 

Association of Women Judges). 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да се дописом 

обавести председница Управног суда Јелена Ивановић да Управни суд не може да сноси 

трошкове дневница одобреног студијског путовања, с обзиром да је студијско путовање 

од стране Високог савета судства одобрено на лични захтев председнице суда на основу 

позивног писма организатора путовања, у ком случају сви трошкови одобреног путовања, 

падају на терет председнице суда, односно организатора студијског путовања. 

  

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

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Биљани Синановић, судији Врховног 

касационог суда, у Нешвил, држава Тенеси (САД), у периоду од 4. до 10. октобра 2021. 

године, ради учешћа на годишњој конференцији Националног удружења жена судија 

(National Association of Women Judges). 

 

 

                                                   *** 

 

22. Доношење одлуке  о престанку дужности члана Жалбене комисије судова на 

лични захтев; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог Савета судства наводи да је Драгица 

Алексић, саветник у Врховном касационом суду поднела дана 26.08.2021. године Високом 

савету судства молбу за престанак дужности члана Жалбене комисије судова, из личних и 

породичних разлога. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

      

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ДРАГИЦИ АЛЕКСИЋ, саветнику у Врховном касацоном суду престаје дужност 

члана Жалбене комисије судова почев од 01.10.2021. године. 

 

 

                                                    *** 

 

23. Доношење одлуке о именовању члана Жалбене комисије; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог Савета судства предлаже да се за 

члана Жалбене комисије судова именује Мирјана Пузовић, саветник Врховног касационог 

суда и ставља предлог на гласање. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

      

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

 МИРЈАНА ПУЗОВИЋ, саветник у Врховном касационом суду именује се за  

члана Жалбене комисије судова почев од 01.10.2021. године, на период од пет година. 
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                                                    *** 

 

 

24. Доношење одлука о избору судија на сталну судијску функцију, који су први пут 

бирани на судијску функцију на период од три године; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију - 

 

 МЕЛИНДА МАРКЕЗИЋ, судија Привредног суда у Сомбору, бира се на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Сомбору почев од 18.09.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију - 

 

 АНА АЛЕКСИЋ, судија Привредног суда у Ваљеву бира се на сталну судијску 

функцију у Привредни суд у Ваљеву, почев од 02.10.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију - 

 

 АНА ЖИВКОВИЋ, судија Привредног суда у Београду бира се на сталну судијску 

функцију у Привредни суд у Београду почев од 04.10.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију - 

 

 

 ДУШКА МАСЛОВАРА, судија Привредног суда у Београду бира се на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Београду почев од 04.10.2021. године. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију - 

 

 

 ДАНИЈЕЛА СПАСИЋ, судија Привредног суда у Београду бира се на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Београду почев од 04.10.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију - 

 

 

 МИЛОШ СПИРИЋ, судија Привредног суда у Београду бира се на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Београду почев од 04.10.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију - 

 

 

 ЈОВАНА КУЛИЋ, судија Привредног суда у Београду бира се на сталну судијску 

функцију у Привредни суд у Београду почев од 04.10.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију - 

 

 

 МАРЈАНА ЈАЊИЋ, судија Привредног суда у Београду бира се на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Београду почев од 04.10.2021. године. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију - 

 

 

 МАРИЈА МЕДЕНИЦА, судија Привредног суда у Београду бира се на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Београду почев од 04.10.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију - 

 

 

 АНА ДУКИЋ, судија Привредног суда у Београду бира се на сталну судијску 

функцију у Привредни суд у Београду почев од 04.10.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију – 

 

 

 

 МИРЈАНА ГИТАРИЋ, судија Привредног суда у Београду бира се на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Београду почев од 04.10.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију - 

 

 

 СОЊА МИЋОВИЋ, судија Привредног суда у Београду бира се на сталну 

судијску функцију у Привредни суд у Београду почев од 04.10.2021. године. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију - 

 

 

 ЈЕЛЕНА БАЈИЋ УРОШЕВИЋ, судија Привредног суда у Београду бира се на 

сталну судијску функцију у Привредни суд у Београду почев од 02.10.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

        - о избору судије на сталну судијску функцију - 

 

 

 МИРА СТЕВИЋ КАПУС, судија Управног суда бира се на сталну судијску 

функцију у Управни суд почев од 18.09.2021. године. 

 

 

                                                    *** 

 

25. 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 - 

 

 

 МАРТИ ОРОС ВАШИ, судији Прекршајног суда у Сени, престаје судијска 

функција на лични захтев дана 15.09.2021. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                    - о престанку судијске функције – 

 

 

 СВЕТЛАНИ ВАРМЕЂА, судији Основног суда у Шиду, престаје судијска 

функција на лични захтев дана 15.09.2021. године. 
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                                                      *** 

 

26. Одлучивање о престанку судијске функције услед навршења радног века ; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                    - о престанку судијске функције – 

 

 

СНЕЖАНИ МИРКОВИЋ, судији Прекршајног суда у Београду, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 03.10.2021. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                    - о престанку судијске функције - 

 

ЈАСМИНИ ЗАРИЋ, судији Прекршајног суда у Шапцу, престаје судијска функција 

услед навршења радног века дана 06.10.2021. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                    - о престанку судијске функције - 

 

ГОРДАНИ ЈОВИЧИЋ ВАСИЋ, судији Првог основног суда у Београду, престаје 

судијска функција услед навршења радног века дана 15.10.2021. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                    - о престанку судијске функције - 

 

ЗОРИЦИ НОВАКОВИЋ, судији Прекршајног суда у Лозници, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 16.10.2021. године. 

 

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 - 

 

БОЖИДАРУ ВУЈИЧИЋУ, судији Врховног касационог суда, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 18.10.2021. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У 

                    - о престанку судијске функције – 

 

МАРИЦИ ПЕТРОВИЋ, судији Апелационог суда у Крагујевцу, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 21.10.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                    - о престанку судијске функције – 

 

 

ВЕСНИ ОБРАДОВИЋ, судији Апелационог суда у Београду, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 29.10.2021. године. 

 

                                                           *** 

 

27. 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 

                    - о престанку функције судије поротника - 

 

ЈУЛИЈАНИ МАРИНКОВИЋ, судији поротнику Привредног суда у Краљеву, 

престаје функција судије поротника на лични захтев дана  15.09.2021. године. 

 

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

                    - о престанку функције судије поротника - 

 

 

ЉИЉАНИ МИЉКОВИЋ, судији поротнику Привредног суда у Краљеву, престаје 

функција судије поротника на лични захтев дана 15.09.2021. године. 

 

*** 

 

28. Непримерени утицај на рад судије Основног суда у Сомбору у предмету 

Високог савета судства број 07-00-30/2021-01.  

 Известилац судија надлежан да поступа у случајевима недозвољеног утицаја 

на рад судија и судства, судија Зорана Делибашић  

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства, поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу – судији  надлежној да поступа у случајевима 

недозвољеног утицаја на рад судија и судства, Зорани Делибашић. 

 

Судија Зорана Делибашић изјављује да је Тања Вујаклија, тужена у предмету 

Основног суда у Сомбору П2-679/19 поднела Високом савету судства иницијативу за 

заштиту од недозвољеног утицаја  на судију која поступа у предмету, којој иницијативи се 

придружила и председница суда. У иницијативи су навеле да је у емисији телевизије са 

националном фреквенцијом ТВ програму „Heppy“, „После ручка“ емитованој дана 

12.03.2021. године учествовала  баба по оцу малолетне деце, супротна страна у судском 

поступку, која је у емисију довела и малолетну децу и која је у емисији пред малолетном 

децом тврдила да је судија пристрасна, на страни подносиоца иницијативе, која иначе 

злоставља децу. У изјашњењу на захтев за заштиту од недозвољеног утицаја датог на 

основу члана 27в став 4. Пословника о раду Високог савета судства одговорно лице 

телевизије је навело да циљ емисије уопште није био непримерени утицај на рад судства 

него је циљ био да се друштво ближе упозна са појавом и озбиљном проблематиком као 

што је насиље над децом, да се емисија емитује уживо и да нису могли да утичу на то шта 

ће учесници у емисији рећи и упутили су извињење. Судија Зорана Делибашић наводи да 

као судија која поступа у случајевима недозвољеног утицаја сматра да је упућено 

извињење добро дошло, али да није извињавајући разлог да се ослободе од одговорности 

код чињеице да су вршили недозвољен утицај на рад судије а посебно је недозвољено то 

што су у тој емисији учествовала малолетна деца,  где се ради о злоупотреби малолетне 

деце од стране те телевизије, јер према Конвенцији о правима детета, малолетна деца 

морају бити посебно заштићена. Судија Зорана Делибашић наводи да у складу са 

Пословником о раду Високог савета судства предлаже да Високи савет судства утврди 

постојање недозвољеног утицаја на рад судије Основног суда у Сомбору Марије 

Колошњаји, која поступа у предмету П2 бр.679/19, да се Одлука Високог савета судства 
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јавно објави у свим гласилима и да се Одлука Високог савета судства достави Савету за 

медије.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се утврди постојање недозвољеног утицаја на рад  судије Основног суда у 

Сомбору Марије Колошњаји, која поступа у предмету Основног суда у Сомбору П2 

бр.679/19.  

  

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У  

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да постоји  недозвољен утицај на рад судије Основног суда у 

Сомбору Марије Колошњаји, која поступа у предмету Основног суда у Сомбору  П2 

бр.679/19. 

                                                            *** 

 

29. Разно: 

 

- Доношење одлуке о именовању заменика члана Дисциплинске комисије 

Високог савета судства; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Александру Пантићу 

 

 

 Судија Александар Пантић наводи да је расписан јавни позив за два заменика 

члана Дисциплинске Комисије Високог савета судства. На јавни позив јавила су се два 

кандидата. Први кандидат је  Душанка Ђорђевић, судија Апелационог суда у Београду. 

Она има 16 година судијског стажа и добила је позитивно мишљење седнице свих судија 

Апелационог суда у Београду и подршку да буде именована за заменика члана 

Дисциплинске комисије. Судија Душанка Ђорђевић није дисциплински кажњавана и 

испуњава све законске услове за именовање за заменика члана Дициплинске комисије 

Високог савета судства. Други кандидат је Дејан Стаменковић, судија Вишег суда у 

Лесковцу. Он има 18 година судијског стажа и добио је позитвно мишљење седнице свих 

судија Вишег суда у Лесковцу. И судија Дејан Стаменковић није дисциплински кажњаван  

и испуњава све законске услове за именовање за заменика члана Дисциплинске комисије. 

Комисија је обавила разговор са оба кандидата који су оставили одличан утисак на 

Комисију. Судија Александар Пантић предлаже да се оба кандидата именују за заменика 

члана Дисциплинске комисије Високог савета судства. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Душанка Ђорђевић, судија Апелационог суда у Београду, именује се за заменика 

члана Дисциплинске комисије Високог савета судства, почев од 15. септембра 2021. 

године, на мандат од четири године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

О Д Л У К У 

 

Дејан Стаменковић, судија Вишег суда у Лесковцу, именује се за заменика члана 

Дисциплинске комисије Високог савета судства, почев од 15. септембра 2021. године, на 

мандат од четири године. 

 

 

- Доношење одлуке о ванредном вредновању рада судија; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

О Д Л У К У  

 

Ванредно се вреднује рад кандидата из реда судија који су поднели пријаву на 

оглас за избор судија, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 68/21 од 

07.07.2021. године за Виши суд  Панчеву, Виши суд у Врању и Виши суд у Прокупљу,  

према списку који је саставни део овог записника, а за период од последњег вредновања 

до дана објављивања огласа. 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 12,15 часова. 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                       ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

             Јасмина Васовић 

 

 

 


