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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-29/2021-01 

Датум: 21.10.2021. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК 

  
СА ДВАДЕСЕТ ДРУГЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 21.ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 11,00 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 

- 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 

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

локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије 

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

факултета 

  

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 Деветнаест 

другу 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 Двадесет прве седнице Високог савета судства која је 

одржана 14.10.2021. године; 

 

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

у Врховни касациони суд, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

36/21 од 9. априла 2021. године; 

 

3. Анализа ефеката примене правосудних прописа који се тичу избора, 

вредновања и напредовања судија; 

 

4. Доношење одлуке по жалби судије и заступника судије изјављене против 

решења Дисциплинске комисије  број:116-04-49/2020-05 од 03.7.2020. године 

и исправке решења Дисциплинске комисије број:116-04-49/2020-05 од 

15.06.2021. године; 

 

5. Раматрање предлога за увећање основне плате судијама Првог основног 

суда у Београду, које поступају у Одељењу радних спорова; 

 

6. Одлучивање о умањењу норме Слободану Керановићу, судији Вишег суда у 

Београду за време обављања дужности заменика Дисциплинског тужиоца 

Високог савета судства; 

7. Доношење Oдлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели 

пријаве на Оглас за избор судија за Виши суд у Краљеву и Привредни суд у 

Чачку  који је објављен у “ Службеним  гласнику  РС“ број  87/21 oд 

10.09.2021. године и на оглас за избор судија за Привредни суд у Зрењанину 

који је објављен у  “Службеном  гласнику РС“ број  93/21 од 28.05.2021. 

године; 

 

8. Одлучивање о престанку  судијске функције  на лични захтев; 

 

9. 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 

Двадесет другу редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

*** 
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1. Усвајање записника са Двадесет прве седнице Високог савета судства која је 

одржана 14.10.2021. године; 

 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са 

Двадесет прве седнице Високог савета судства која је одржана 14.10.2021. године. 

 

 

 Констатује се да за усвајање записника није гласао Владимир Ђукановић с 

обзиром да није био присутан на седници са које се записник усваја. 

 

*** 

 

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

Врховни касациони суд, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 36/21 

од 9. априла 2021. године; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Зорани 

Делибашић. 

 

 

Судија Зорана Делибашић наводи да се на оглас за избор судија Врховног 

касационог суда пријавило 69 кандидата из реда судија и петоро кандидата који нису 

носиоци судијске функције. Комисија Високог савета судства у саставу: Зорана 

Делибашић, председник комисије, Александар Пантић и Марија Аранђеловић Јуреша, 

чланови комисије, по огласу за избор судија за Врховни касациони суд, прегледала је 

достављене пријаве кандидата и утврдила њихову дозвољеност, потпуност и 

благовременост и спровела све радње предвиђене Правилником о критеријумима и 

мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној 

судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за 

председника суда, као и 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 реда судија прибављено је 

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

судија непосредног вишег суда као и оцену рада. За кандидате који се први пут бирају на 

судијску функцију спроведен је испит и обављен разговор са кандидатима. 

 

Судија Зорана Делибашић изјављује да на основу напред спроведеног поступка 

Комисија предлаже првог кандидата за избор за судију Врховног касационог суда судију 

Апелационог суда у Београду Драгану Бољевић, која испуњава све законом прописане 

услове за избор за судију Врховног касационог суда.  Судија Зорана Делибашић упознала 

је присутне чланове Савета са садржином личне и радне биографије кандидата, са 
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прибављеним мишљењем седнице свих судија Апелационог суда у Београду, са 

мишљењем Опште седнице Врховног касационог суда и са оценом рада кандидата. 

Судија Зорана Делибашић изјављује да је други кандидат којег Комисија предлаже 

за избор за судију Врховног касационог суда судија Управног суда Јелена Ивановић, која 

испуњава све законом прописане услове за избор за судију Врховног касационог суда. 

Судија Зорана Делибашић је упознала све присутне чланове Савета са садржином личне и 

радне биографије кандидата, са прибављеним мишљењем седнице свих судија Управног 

суда, са мишљењем Опште седнице Врховног касационог суда и са оценом рада 

кандидата. 

Судија Зорана Делибашић наводи да је трећи кандидат којег Комисија Високог 

савета судства предлаже за избор за судију Врховног касационог суда судија Апелационог 

суда у Београду Драгана Миросављевић, која испуњава све законом прописане услове за 

избор за судију Врховног касационог суда. Судија Зорана Делибашић је упознала све 

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

прибављеним мишљењем седнице свих судија  Апелационог суда у Београду, са 

мишљењем Опште седнице Врховног касационог суда и са оценом рада кандидата. 

Судија Зорана Делибашић наводи да је следећи кандидат којег Комисија Високог 

савета судства предлаже за избор за судију Врховног касационог суда судија Апелационог 

суда у Нишу Ивана Рађеновић, која испуњава све законом прописане услове за избор за 

судију Врховног касационог суда. Судија Зорана Делибашић је упознала све присутне 

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

мишљењем седнице свих судија  Апелационог суда у Нишу, са мишљењем Опште седнице 

Врховног касационог суда и са оценом рада кандидата. 

Судија Зорана Делибашић наводи да Комисија Високог савета судства предлаже за 

избор за судију Врховног касационог суда судију Апелационог суда у Београду Милену 

Рашић, која испуњава све законом прописане услове за избор за судију Врховног 

касационог суда. Судија Зорана Делибашић је упознала све присутне чланове Савета са 

садржином личне и радне биографије кандидата, са прибављеним мишљењем седнице 

свих судија  Апелационог суда у Београду, са мишљењем Опште седнице Врховног 

касационог суда и са оценом рада кандидата. 

 Судија Зорана Делибашић наводи да Комисија Високог савета судства предлаже за 

избор за судију Врховног касационог суда судију Апелационог суда у Новом Саду 

Светлану Томић Јокић, која испуњава све законом прописане услове за избор за судију 

Врховног касационог суда. Судија Зорана Делибашић је упознала све присутне чланове 

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

седнице свих судија  Апелационог суда у Новом Саду, са мишљењем Опште седнице 

Врховног касационог суда и са оценом рада кандидата. 

Судија Зорана Делибашић наводи да Комисија Високог савета судства као 

последњег кандидата за избор за судију Врховног касационог суда  предлаже судију 

Апелационог суда у Београду Зорана Хаџића, који испуњава све законом прописане 

услове за избор за судију Врховног касационог суда. Судија Зорана Делибашић је 

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

са прибављеним мишљењем седнице свих судија  Апелационог суда у Београду, са 

мишљењем Опште седнице Врховног касационог суда и са оценом рада кандидата. 

Судија Зорана Делибашић истиче да по наведеном огласу има пуно добрих 

кандидата и да ће за њих бити места у Врховном касационом суду јер је смена генерација.  
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 Судија Александар Пантић наводи да за избор за судију Врховног касационог 

суда предлаже судију Привредног апелационог суда Браниславу Горавицу. Судија 

Александар Пантић упознао је присутне чланове Савета са садржином личне и радне 

биографије кандидата, са прибављеним мишљењем седнице свих судија Привредног 

апелационог суда и са мишљењем Опште седнице Врховног касационог суда.  

 

 Судија Марија Аранђеловић Јуреша наводи да за избор за судију Врховног 

касационог суда предлаже судију Апелационог суда у Београду Татјану Вуковић. Судија 

Марија Аранђеловић Јуреша упознала је присутне чланове Савета са садржином  личне и 

радне биографије кандидата и са оценом рада кандидата. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да у целости као 

председник Врховног касационог суда подржава предлог Комисије Високог савета 

судства који је изнет на седници, из разлога који нису личне природе, него су разлози ти 

што је Општа седница Врховног касационог суда  која је одржана дана 23.09.2021. године 

посебно издвојила све судије који су данас предложени од стране Комисије и то: Драгану 

Бољевић, Драгану Миросављевић, Милену Рашић, Зорана Хџића, Ивану Рађеновић, 

Светлану Томић Јокић и Јелену Ивановић, сви су добили и посебну подршку.  Када је реч 

о подршци која се даје тајним гласањем на Општој седници Врховног касационог суда, 

такође су ти кандидати добили гласове који их стављају на прва места ако би се правила 

ранг листа, и то је разлог због чега подржава предлог Комисије Високог савета судства. 

Наводи да се слаже са судијом Зораном Делибашић, да је било по овом огласу пуно 

добрих кандидата који својим радом, залагањем и досадашњим резултатима заслужују да 

буду судије Врховног касационог суда и да иде смена генерације, због чега ће већ 

почетком године морати да се огласи поново избор судија за  Врховни касациони суд. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Београду Драгана Бољевић. 

  

  

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

ДРАГАНА БОЉЕВИЋ судија Апелационог суда у Београду бира се за судију 

Врховног касационог суда. 

 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Београду Драгана Миросављевић. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

ДРАГАНА МИРОСАВЉЕВИЋ судија Апелационог суда у Београду бира се за 

судију Врховног касационог суда. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Београду Милена Рашић. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

МИЛЕНА РАШИЋ судија Апелационог суда у Београду бира се за судију 

Врховног касационог суда. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Нишу Ивана Рађеновић. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

ИВАНА РАЂЕНОВИЋ судија Апелационог суда у Нишу бира се за судију 

Врховног касационог суда. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Новом Саду Светлана Томић Јокић. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства већином гласова донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

СВЕТЛАНА ТОМИЋ ЈОКИЋ судија Апелационог суда у Новом Саду бира се за 

судију Врховног касационог суда. 

 

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

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић,  Владимир Ђукановић и 

др Ранко Кеча 

ПРОТИВ: Александар Пантић 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Управног суда Јелена 

Ивановић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

ЈЕЛЕНА ИВАНОВИЋ судија Управног суда  бира се за судију Врховног 

касационог суда. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Београду Зоран Хаџић. 

 

 

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

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

ЗОРАН ХАЏИЋ судија Апелационог суда у Београду бира се за судију Врховног 

касационог суда. 
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ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, 

Жак Павловић, Владимир Ђукановић и др Ранко Кеча 

ПРОТИВ: Марија Аранђеловић Јуреша и Снежана Бјелогрлић 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Привредног апелационог 

суда Бранислава Горавица. 

 ЗА: Александар Пантић и др Ранко Кеча 

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

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Владимир Ђукановић 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Врховног касационог суда изабере судија Апелационог суда у 

Београду Татјана Вуковић. 

 ЗА: Марија Аранђеловић Јуреша 

 ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица 

Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић, 

Владимир Ђукановић и др Ранко Кеча 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

                                                              *** 

 

 

3. Анализа ефеката примене правосудних прописа који се тичу избора, 

вредновања и напредовања судија; 

 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства предлаже да  се поводом 

ове тачке дневног реда упути допис свим судовима на територији Републике Србије, како 

би се изјаснили о својим примедбама на критеријуме и мерила за вредновање рада судија  
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и председника судова, како би Високи савет судства након анализе достављених примедби 

извршио измену Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за 

вредновање рада судија и председника судова. 

 

 Констатује се да су сви чланови Високог савета судства једногласно сагласни 

са напред изнетим предлогом. 

 

 

*** 

 

4. Доношење одлуке по жалби судије и заступника судије изјављене против 

решења Дисциплинске комисије  број:116-04-49/2020-05 од 03.7.2020. године и 

исправке решења Дисциплинске комисије број:116-04-49/2020-05 од 15.06.2021. 

године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Жаку Павловићу. 

 

Судија Жак Павловић наводи да се против Драгана Васиљковића судије 

Прекршајног суда у Лесковцу водио дисциплински поступак пред дисциплинским 

органима Високог савета судства који је окончан у другостепеном поступку пред Високим 

саветом судства и да је у току управни спор пред Управним судом у предмету У. 

18312/2020. Судија Жак Павловић упознао је присутне чланове Савета са садржином 

решења Дисциплинске комисије број: 116-04-49/2020-05 од 03.07.2020 године, са 

садржином решења Дисциплинске комисије 116-04-49/2020-05 од 15.06.2021. године, са 

садржином поднетих жалби  и свим битним чињеницама које су неопходне за доношење 

одлуке у овој правној ствари. 

  

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставила је на гласање 

предлог да се одбаце жалбе Драгана Васиљковића судије Прекршајног суда у Лесковц и 

заступника судије Жарка Вујовића адвоката из Ниша, изјављене против решења 

Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-00049/2020-05 од 03.07.2020. 

године и против  решења Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-

00049/2020-05 од 15.06.2021. године. 

 

Констатује се да је након гласање Високи савет судства једногласно донео 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

       

ОДБАЦУЈУ  СЕ  жалбе Драгана Васиљковића судије Прекршајног суда у 

Лесковцу и заступника судије Жарка Вујовића адвоката из Ниша, изјављене против 

решења Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 116-04-00049/2020-05 од 

03.07.2020. године и против  решења Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 

116-04-00049/2020-05 од 15.06.2021. године. 

 

*** 

 

 

5. Раматрање предлога за увећање основне плате судијама Првог основног суда у 

Београду, које поступају у Одељењу радних спорова; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Жаку Павловићу. 

 

 Судија Жак Павловић наводи да је на претходној седници поводом ове тачке 

дневног реда одређен као судија известилац са задатком да уради анализу Одељења 

радних спорова Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и 

Трећег основног суда у Београду. Судија Жак Павловић упознао је присутне чланове 

Савета са садржином предлога за увећање основне плате судијама Првог основног суда у 

Београду, које поступају у Одељењу радних спорова као и са извршеном анализом 

Одељења радних спорова Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у 

Београду и Трећег основног суда у Београду. Судија Жак Павловић наводи да из извршене 

анализе произилази да у Одељењу радних спорова Првог основног суда у Београду је у 

односу на претходне године за 50% увећан прилив предмета са теденцијом раста, па како 

се  ради о предметима хитне природе по којима се мора поступати у кратким роковима, то 

сматра да судије које поступају у овом одељењу треба стимулисати увећањем основне 

плате и  стога предлаже да се судијама Првог основног сда у Београду које поступају у 

Одељењу радних спорова увећа основна плата за 15%. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на усвајање 

предлог да се судијама Првог основног суда у Београду које поступају у Одељењу радних 

спорова  увећа основна плата за 15% почев од 01.12.2021. године. 

 

 Након гласања Високи савет судства већином гласова донео је 
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О Д Л У К У 

 

I 

 

 УВЕЋАВА СЕ основна плата судија које обављају функцију у Првом основном 

суду у Београду у Одељењу радних спорова,  у висини од 15% почев од 1. децембра 2021. 

године. 

II 

 

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

суду. 

 

 ЗА: Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија 

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић, Владимир Ђукановића и 

др Ранко Кеча 

 ПРОТИВ: Јасмина Васовић 

 

*** 

 

6. Одлучивање о умањењу норме Слободану Керановићу, судији Вишег суда у 

Београду за време обављања дужности заменика Дисциплинског тужиоца 

Високог савета судства; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је Одлуком 

Високог савета судства број: 021-05-65/2020-01 од 02.06.2020. године умањен прилив 

предмета  за 40% на месечном нивоу Слободану Керановићу судији Вишег суда у 

Београду за време обављања дужности заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета 

судства. Судији Слободанки Гутовић, заменику  Дисциплинског тужиоца Високог савета  

судства, одлуком Високог савета судства број: 021-05-44/2021-01 од 03.06.2021. године 

умањен је прилив предмета и норма за 40% на месечном нивоу за време обављања 

дужности заменика Дисциплинског тужиоца то предлаже да се и Слободану Керановићу 

судији Вишег суда у Београду  умањи норма на месечном нивоу за време обављања 

дужности заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставила је на гласање 

предлог да се Слободану Керановићу судији Вишег суда у Београду  умањи норма за 40% 

на месечном нивоу за време обављања дужности заменика Дисцилинског тужиоца 

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

 

 

    О Д Л У К У  

 

СЛОБОДАНУ КЕРАНОВИЋУ судији Вишег суда у Београду умањује се норма 

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

тужиоца Високог савета судства. 

 

                                                         *** 

 

7. Доношење Oдлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели пријаве 

на Оглас за избор судија за Виши суд у Краљеву и Привредни суд у Чачку  који 

је објављен у “ Службеним  гласнику  РС“ број  87/21 oд 10.09.2021. године и на 

оглас за избор судија за Привредни суд у Зрењанину који је објављен у  

“Службеном  гласнику РС“ број  93/21 од 28.05.2021. године; 

 

 

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 огласе за избор судија за Виши суд  Краљеву и Привредни суд у Чачку, који је 

објављен  у “Службеном гласнику РС“ бр. 87/21 од 10.09.2021.године и на оглас  за  

изобор судија за Привредни суд у Зрењанину који је објављен у „Службеном гласнику 

РС“ бр.93/21 од 28.05.2021. године,  према списку који је саставни део овог записника, а за 

период од последњег вредновања до дана објављивања огласа. 

 

 

 

                                                           *** 

 

8. Одлучивање о престанку  судијске функције  на лични захтев; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је Софија 

Стојановић судија Прекршајног суда у Зрењанину поднела преко управе суда захтев за 

престанак судијске функције. 

 

 

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- 

 

СОФИЈИ СТОЈАНОВИЋ судији Прекршајног суда у Зрењанину престаје 

судијска функција на лични захтев дана 25.10.2021. године. 

 

                                                           *** 

 

9. Разно: 

 

- Разматрање притужбе по члану 29. Закона о судијама,  коју је поднела 

Наталија Недељковић судија Основног суда у Лебану против председника 

Основног суда у Лебану; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Жаку Павловићу. 

 

 Судија Жак Павловић наводи да је на основу члана 29 Закона о судијама 

Наталија Недељковић судија Основног суда у Лебану, поднела Високом савету судства 

притужбу против председника Основног суда у Лебану, коју притужбу је Високи савет 

судства разматрао на седници Савета која је одржана дана 22.07.2021. године, када је као 

судија известилац био задужен да прибави од Основног суда у Лебану извештај о 

коришћењу годишњег одмора за судију Наталију Недељковић. Судија Жак Павловић 

изјављује да је од стране Основног суда у Лебану достављен тражени извештај и са 

садржином наведеног извештаја упознао је присутне чланове Савета. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да се 

констатује да судија известилац Жак Павловић припреми за наредну седницу на основу 

достављеног извештаја  писани одговор поводом поднете притужбе. 

 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 11,45 часова. 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                       ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

             Јасмина Васовић 

 


