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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-27/2021-01 

Датум: 29.09.2021. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК 

  
СА ДВАДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 29. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 10,00 часова. 

 

Седници Високог савета судства присуствују: 

 

-  Зорана Делибашић – заменик председника Високог савета судства 

- 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 

 

Поред чланова Високог савета судства седници присуствује Мила Стаменковић - 

помоћник секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Високог савета судства се тонски снима. 

 

 Зорана Делибашић – заменик председника Високог савета судства отвара 

Двадесету  редовну седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на 

усвајање следећи 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Изјашњење на амандмане на Устав Републике Србије; 

2. Разно. 
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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 

Двадесету редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

 

                                                    *** 

 

1. Изјашњење на амандмане на Устав Републике Србије; 

 

Зорана Делибашић – заменик председника Високог савета судства поводом ове 

тачке дневног реда даје речи судији известиоцу  Снежани Бјелогрлић. 

 

Судија Снежана Бјелогрлић изјављује да је у складу са договором са осталим 

члановима Високог савета судства, сачинила Нацрт закључка и препорука Високог савета 

судства у погледу текста Нацрта амандмана на промену Устава Републике Србије и текста 

Нацрта Уставног закона за спровођење амандмана на Устав Републике Србије. Судија 

Снежана Бјелогрлић је упознала присутне са садржином Нацрта закључака и препорука 

Високог савета судства на Нацрт амандмана на промену Уставе Републике Србије и текста 

Нацрта Уставног закона за спровођење амандмана на Устав Републике Србије. 

 

Зорана Делибашић – заменик председника Високог савета судства поводом ове 

тачке дневног реда отвара дискусију и даје реч судији Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић изјављује да се упознала са текстом који је сачинила судија 

Снежана Бјелогрлић који садржи све оно о чему су сви чланови Савета у последње време 

на састанцима разговарали, дискутовали и присуствовали јавним слушањима, и том 

приликом прво је уoчено као спорно питање гласања у новом сазиву Високог савета 

судства, поводом ког питања су сви чланови Високог савета судства сагласни да Савет 

заузме став  да се то питање пренесе на закон. 

  

 

 Зорана Делибашић – заменик председника Високог савета судства даје реч 

судији Жаку Павловићу. 

 

 Судија Жак Павловић изјављује да жели да похвали прпремљени текст који је 

исцрпан и у коме је хронолошки наведено чији је био предлог за промену Устава 

Републике Србије, на који начин и у којој мери је Високи савет судства учествовао у томе, 

који су били предлози Високог савета судства  и шта је од тога усвојено. Оно нашта  

Високи савет судства инсистира, то је начин гласања у Високом савету судства и начин 

избора чланова Високог савета судстсва који нису из реда судија, што је све предмет 

дискусије и елаборирано у тексту Закључака и Препорука  Високог савета судства и 

захвалио се судији Снежани Бјелогрлић на труду и  исцрпном раду на овој теми. 
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 Зорана Делибашић – заменик председника Високог савета судства даје реч 

судији Александру Пантићу. 

 

 Судија Александар Пантић изјављује да жели прво да похвали судију Снежану 

Бјелогрлић за ангажовање на изради овог Извештаја, који је достављен свим члановима 

Савета и све оне примедбе и сугестије које су имали сви чланови Савета су садржани у 

наведеном Извештају, и предлаже да се исти од стране Високог савета судства усвоји. 

 

 Зорана Делибашић – заменик председника Високог савета судства  жели да 

укаже на то да је судија Снежана Бјелогрлић уложила веома велики напор, те је урадила 

исцрпну анализу текста, како су текле Уставне промене у Републици Србији, чиме је свим 

члановима Савета омогућила да стекну потпуни увид у то да ли је оно нашта су стављене 

примедбе 2018. године усвојено, и да је урадила један изванредан пресек и сматра да ће се 

сви чланови Савета сложити са оним нашта је она указала, а то је начин избора пет 

истакнутих правника који треба да буду чланови Високог савета судства и да је остало 

спорно како ће одлучивати Високи савет судства, с обзиром да је тај кворум исувише 

високо постављен да би требало да буде нижи и у своје име се захваљује судији Снежани 

Бјелогрлић на великом труду који је уложила у састављању Извештаја. 

 

 Зорана Делибашић – заменик председника Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да Високи савет судства у складу са изнетим Извештајем судије Снежане 

Бјелогрлић, донесе закључке и препоруке у погледу текста Нацрта акта о промени Устава 

Републике Србије и текста Нацрта Уставног закона за спровођење амандмана на Устав 

Републике Србије. 

 

 Констатује се да је након дискусије и гласања Високи савет судства 

једногласно донео Закључке и Препоруке у погледу текста Нацрта акта о промени 

Устава Републике Србије и такста Нацрта Уставног закона за спровођење 

амандмана на Устав Републике Србије, који су саставни део овог записника. 

 

              *** 

2. Разно: 

 

- Доношење одлуке о продужењу рока за подношење пријаве по објављеном        

Јавном позиву за именовање за члана Етичког одбора Високог савета судства; 

 

 

Зорана Делибашић – заменик председника Високог савета судства, поводом ове 

тачке дневног реда даје реч судији известиоцу Снежани Бјелогрлић. 

 

Судија Снежана Бјелогрлић наводи да се по објављеном Јавном позиву за 

именовање  за члана Етичког одбора Високог савета судства јавило доста кандидата који 

не испуњавају услове за именовање, с обзиром да немају 15 година судијског стажа, те је 

потребно да се продужи рок за подношење пријава по јавном позиву. 
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Зорана Делибашић – заменик председника Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се продужи рок за подношење пријава по оглашеном Јавном позиву за 

именовање за члана Етичког одбора Високог савета судства закључно са датумом 

04.10.2021. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

    О Д Л У К У  

 

ПРОДУЖАВА СЕ рок за подношење пријава по оглашеном Јавном позиву за 

именовање за члана Етичког одбора Високог савета судства, закључно са даном 4. октобар 

2021. године. 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства  за 

именовање чланова Етичког одбора Високог савета судства; 

 

Зорана Делибашић – заменик председника Високог савета судства поводом ове 

тачке дневног реда даје реч известиоцу  судији Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић наводи да је неопходно да Савет образује Комисију за 

именовање чланова Етичког одбора Високог савета судства. Предлаже да се Зорана 

Делибашић, изборни члан Високог савета судства из реда судија именује за председника 

Комисије, а за чланове Комисије именују Марија Аранђеловић Јуреша и Александар 

Пантић, изборни чланови Високог савета судства из реда судија. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

   

               О Д Л У К У  

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Високог савета судстав за именовање чланова Етичког 

одбора Високог савета судства 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. 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 10,30 часова. 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

          

                      Зорана Делибашић 


