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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-28/2021-01 

Датум: 14.10.2021. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК 

  
СА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 14.ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 11,15 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 

 - 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 

прву 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 Деветнаесте седнице Високог савета судства која је 

одржана 15.09.2021. године и са Двадесете седнице Високог савета судства 

која је одржана 29.09.2021. године; 

 

2. Доношење одлуке о измени Одлуке о броју судија у судовима – Прекршајни 

суд у Прешеву; 

 

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

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

број 38/21 од 16. априла 2021. године; 

 

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

председника у Основном суду у Новом Пазару, који је објављен у 

„Службеном гласнику РС“ број 48/21 од 13. маја 2021. године; 

 

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

председника у Основном суду у Мајданпеку, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ број 48/21 од 13. маја 2021. године; 

 

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

председника у Прекршајном суду у Лазаревцу, који је објављен у 

„Службеном гласнику РС“ број 48/21 од 13. маја 2021. године; 

 

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

председника у Основном суду у Крушевцу, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ број 48/21 од 13. маја 2021. године; 

 

8. Доношење одлуке о именовању чланова Етичког одбора Високог савета 

судства; 

 

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

вредновања и напредовања судија; 

 

10. Одлучивање о недозвољеном утицају на рад судије Основног суда у Бачкој 

Паланци у предмету Високог савета судства број: 021-05-87/2021-01;  

 

 

11. Одлучивање о недозвољеном утицају на рад судије Основног суда у Сјеници 

у предмету Високог савета судства број: 021-05-14/2021-01;  

 

12. Одлучивање о недозвољеном утицају на рад судије Првог основног суда у 

Београду у предмету Високог савета судства број: 021-05-49/2021-01; 
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13. Разматрање молбе Правосудне академије за повећање броја полазника 12. 

генерације почетне обуке Правосудне академије; 

 

14. 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:116-04-29/2020-05 од 

15.06.2021. године; 

 

15. Доношење одлуке о упућивање  судије Прекршајног суда у Врању на рад у 

Прекршајни суд у Прешево ради поступања у ИПРВ већу  по приговорима 

на решења о извршењу; 

 

16. Раматрање предлога за увећање основне плате судијама Првог основног 

суда у Београду, које поступају у Одељењу радних спорова; 

 

17. Одлучивање о предлогу Милице Миладиновић, из Новог Сада о вредновању 

судија Апелационог суда у Новом Саду Владимира Ивковића, Боривоја 

Гајића, Наде Ћулибрк, Славке Милисављевић, и судија Врховног 

касационог суда Јасминке Станојевић, Споменке Зарић, Бисерке 

Живановић; 

 

18. Доношње Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена 

рада судија и председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, 

Прекршајног суда у Бечеју, Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног 

суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног суда у Руми, 

Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, Прекршајног суда 

у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног суда у 

Лозници и Прекршајног суда у Шапцу; 

 

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

 

20. Одлучивање о престанку функције судија поротника на лични захтев; 

 

21. 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 

Деветнаест прву 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 Деветнаесте седнице Високог савета судства која је 

одржана 15.09.2021. године и са Двадесете седнице Високог савета судства 

која је одржана 29.09.2021. године; 

 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са 

Деветнаесте седнице Високог Савета судства која је одржана дана 15.09.2021. године 

и са Двадесете седнице Високог савета судства која је одржана 29.09.2021. године. 

 

Констатује се да за усвајање записника са Деветнаесте седнице Високог савета 

судства која је одржана 15.09.2021. године није учествовао др. Ранко Кеча, с обзиром 

да није био присутан седници са које се записник усваја. 

 

Констатује се да за  усвајање записника са Двадесете седнице Високог савета 

судства која је одржана дана 29.09.2021. године, нису учествовали: Јасмина Васовић 

– председница Високог савета судства, с обзиром да није била присутна  седници са 

које се записник усваја због службене спречености и др. Ранко Кеча. 

 

 

*** 

 

 

2. Доношење одлуке о измени Одлуке о броју судија у судовима – Прекршајни суд у 

Прешеву; 
 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да се 

председник Прекршајног суда у Прешеву обратио Високом савету судства са молбом да се 

измени Одлука Високог савета судства о броју судија у судовима, тако што би се за једно 

судијско место повећао број судија. Навео је да према Одлуци о броју судија у судовима у 

том суду има троје судија, а да тренутно двоје судија обављају судијску функцију.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства истиче да имајући у 

виду ситуацију у Прекршајном суду у Прешеву, предлаже да се измени Одлука Високог 

савета судства о броју судија у судовима тако што би се  у Прекршајном суду у Прешеву 

повећао број судија за два судијска места и ставља на гласање предлог. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судстсва једногласно донео 

Одлуку о измени Одлука о броју судија у судовима тако што се у Прекршајном суду у 

Прешеву повећава број судија са 3 на 5 судија. 
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*** 
 

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

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

38/21 од 16. априла 2021. 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 наводи да је Комисија Високог савета судства у саставу: 

Вукица Кужић, председник комисије, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, чланови 

комисије, по огласу за избор судија у Прекршајном суду у Прешеву, прегледала 

достављене пријаве кандидата и утврдила њихову дозвољеност, потупност 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 реда судова 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 Вукица Кужић изјављује да на основу напред спроведеног поступка 

Комисија предлаже да се за избор за судију Прекршајног суда у Прешеву Народној 

скупштини Републике Србије предложи Игор Николић самостални саветник Републичког 

геодетског завода – Служба за катастар непокретности Врање, који испуњава све законом 

прописане услове за избор за судију Прекршајног суда у Прешеву. Судија Вукица Кужић 

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

са прибављеним мишљењем и са оценом са испита. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије предложи самостални саветник Републичког геодетског завода – 

Служба за катастар непокретности Игор Николић. 

 

 

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

 

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

Републике Србије  предложи самостални саветник Републичког геодетског завода – 

Служба за катастар непоретности Игор Николић. 

 

                                                       *** 
 

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

председника у Основном суду у Новом Пазару, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ број 48/21 од 13. маја 2021. године; 
 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч  председнику  Комисије Високог савета судства судији Снежани 

Бјелогрлић. 

 

 

 Судија Снежана Бјелогрлић наводи да је Комисија Високог савета судства у 

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

чланови комисије, по огласу за избор председника судова који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ бр. 48/21 од 13. маја 2021. године, прегледала 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. Комисија 

Високог савета судства прибавила је оцене рада кандидата, прибавила је мишљење 

седнице свих судија суда за који се бира председник, вредновала програм рада и разговор 

са кандидатима. 

 

 Судија Снежана Бјелогрлић  изјављује да на основу напред спроведеног поступка 

Комисија предлаже да се за избор за председника  Основног суда у Новом Пазару 

Народној скупштини Републике Србије предложи судија Основног суда у Новом Пазару 

Един Хоџић, који испуњава све законом прописане услове за избор за председника 

Основног суда у Новом Пазару. Судија Снежана Бјелогрлић упознала је присутне чланове 

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

суда за који се бира председник, са оценом рада кандидата, оценом програма рада и 

оценом са разговора са кандидатом. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Основног суда у Новом Пазару Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Основног суда у Новом Пазару Един 

Хоџић. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У  

 

 Да се за избор за председника Основног суда у Новом Пазару Народној 

скупштини Републике Србије  предложи судија Основног суда у Новом Пазару Един 

Хоџић. 

 

                                                         *** 
 

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

председника у Основном суду у Мајданпеку, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ број 48/21 од 13. маја 2021. године; 
 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч  председнику  Комисије Високог савета судства судији Снежани 

Бјелогрлић. 

 

Судија Снежана Бјелогрлић  изјављује да на основу напред спроведеног поступка 

Комисија предлаже да се за избор за председника  Основног суда у Мајданпеку Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Основног суда у Мајданпеку  Јања 

Табаковић, која испуњава све законом прописане услове за избор за председника 

Основног суда у Мајданпеку. Судија Снежана Бјелогрлић упознала је присутне чланове 

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

суда за који се бира председник, са оценом рада кандидата, оценом програма рада и 

оценом са разговора са кандидатом. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије предложи судија Основног суда у  Мајданпеку  Јања Табаковић. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У  

 

 Да се за избор за председника Основног суда у Мајданпеку Народној 

скупштини Републике Србије  предложи судија Основног суда у Мајданпеку  Јања 

Табаковић. 

 

                                                        *** 
 

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

председника у Прекршајном суду у Лазаревцу, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ број 48/21 од 13. маја 2021. године; 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч  председнику  Комисије Високог савета судства судији Снежани 

Бјелогрлић. 

 

Судија Снежана Бјелогрлић  изјављује да на основу напред спроведеног поступка 

Комисија предлаже да се за избор за председника  Прекршајног суда у Лазаревцу 

Народној скупштини Републике Србије предложи судија  Прекршајног суда у Лазаревцу 

Орле Масловарић, који испуњава све законом прописане услове за избор за председника 

Прекршајног суда у Лазаревцу. Судија Снежана Бјелогрлић упознала је присутне чланове 

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

суда за који се бира председник, са оценом рада кандидата, оценом програма рада и 

оценом са разговора са кандидатом. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за преседника Прекршајног суда у Лазаревцу Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Прекршајног суда у Лазаревцу Орле Масловарић. 

 

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

 

 Да се за избор за председника Прекршајног суда у Лазаревцу Народној 

скупштини Републике Србије  предложи судија Прекршајног суда у Лазаревцу   

Орле Масловарић. 

 

                                                         *** 
 

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

председника у Основном суду у Крушевцу, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ број 48/21 од 13. маја 2021. године; 
 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч  председнику  Комисије Високог савета судства судији Снежани 

Бјелогрлић. 

 

Судија Снежана Бјелогрлић  изјављује да на основу напред спроведеног поступка 

Комисија предлаже да се за избор за председника  Основног суда у Крушевцу Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Апелационог суда у Крагујевцу  Слободан 

Ивановић, који испуњава све законом прописане услове за избор за председника Основног 

суда у Крушевцу. Судија Снежана Бјелогрлић упознала је присутне чланове Савета са 

садржином личне и радне биографије кандидата, са прибављеним мишљењем суда за који 

се бира председник, са оценом рада кандидата, оценом програма рада и оценом са 

разговора са кандидатом. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за преседника Основног суда у Крушевцу Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Апелационог суда у Крагујевцу Слободан Ивановић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У  

 

 Да се за избор за председника Основног суда у Крушевцу Народној скупштини 

Републике Србије  предложи судија Апелационог суда у Крагујевцу  Слободан 

Ивановић. 
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*** 
 

8. Доношење одлуке о именовању чланова Етичког одбора Високог савета 

судства; 
 

 

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 је Комисија Високог савета судства у 

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

Александар Пантић, чаланови комисије дана 13.10.2021. године обавила разговор са 32 

кандидата која према Правилнику Етичког одбора Високог савета судства испуњавају 

услове да буду чланови Етичког одбора. Након спроведених разговора са пријављеним 

кандидатима Комисија предлаже да се за Етички одбор Високог савета судства именују: 

Персида Јовановић судија Апелационог суда у Београду у пензији, Слободан Газивода 

судија Врховног суда Србије у  пензији,  Ивана Марковић Радојевић судија Апелационог 

суда у Београду, Омер Хаџиомеровић судија Аелационог суда у Београду у пензији, Мира 

Мићић судија Вишег суда у Ужицу, Јулијана Могош Живковић судија Основног суда у 

Неготину и Милена Радивојев судија Вишег суда у Суботици. 

 

Констатује се да је наког гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

                                                                     I 

 

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове  Етичког одбора Високог савета судства: 

 

1) Персида Јовановић судија Апелационог суда у Београду у пензији; 

2) Слободан  Газивода судија Врховног суда Србије у пензији; 

3) Ивана Марковић Радојевић судија Апелационог суда у Београду; 

4) Омер Хаџиомеровић судија Апелационог суда у Београду у пензији; 

5) Мира Мићић судија Вишег суда у Ужицу; 

6) Јулијана Могош Живковић судија Основног суда у Неготину и 

7) Милена Радивојев судија Вишег суда у Суботици.  
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       II 

 

 Чланови Етичког одбора Високог Савета судства именују се на мандат од три 

године почев од 14.10.2021. године и након истека мандата могу бити поново именовани. 

 

                                                          *** 
 

9. Анализа ефеката примене правосудних прописа који се тичу избора, вредновања 

и напредовања судија; 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства истиче да наведена 

тачка дневног реда представља једну  од обавеза Високог савета судства из Поглавља 23 и 

предлаже да се у писаном облику у виду материјала за наредну седницу доставе анализе 

ефеката примене правосудних прописа који се тичу избора, вредновања и напредовања 

судија које су већ израђене од стране судија Александра Пантића, Вукице Кужић и Марије 

Аранђеловић Јуреше, како би Савет на следећој седници донео одлуку о евентуалној 

измени критеријумима за вредновање рада судија и председника судова и предлаже да се 

рзаматрање ове тачке дневног реда одложи за наредну седницу. 

 

 Констатује се да су сви чланови Високог савета судства једногласно сагласни 

са напред изнетим предлогом. 

 

                                                       *** 
 

10. Одлучивање о недозвољеном утицају на рад судије Основног суда у Бачкој 

Паланци у предмету Високог савета судства број: 021-05-87/2021-01;  
 

 

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 наводи да је судија Тијана Михајлов која поступа у 

предмету Основног суда у Бачкој Паланци К.бр.211/20 на основу члана 27б  Пословника о 

раду Високог савета судства лично поднела захтеав за заштиту од недозвољеног утицаја. 

Она поступа у предмету против рођеног брата лица које је извршило недозвољени утицај 
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и донела је неправноснажну пресуду којом је он осуђен због кривичног дела неовлашћено 

држање опојне дроге из члана 246-а став 1. Кривичног законика и осуђен на казну затвора 

у трајању од 3 (три) месеца и изречена му је мера безбедности одузимања опојне дроге. 

Током кривичног поступка одбрана окривљеног је износила да је у питању дрога која 

припрада лицу које је извршило недозвољени утицај и то лице од тада почиње да врши 

недозвољени утицај над судијом и то у више наврата. Судија Зорана Делибашић упознала 

је присутне чланове Савета са садржином поднетог захтева судије за заштиту од 

недозвољеног утицаја, и са свим битним чињеницама које су неопходне за одлучивање по 

овој тачки дневног реда. Судија Зорана Делибашић је предложила да Високи савет судства 

утврди постојање недозвољеног утицаја на рад судије Основног суда у Бачкој Паланци 

Тијане Михајлов у предмету К.бр.211/20 и да се одлука Високог савета судства јавно 

објави.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да из напред 

изнетих чињеница од стране судије Зоране Делибашић поводом поднетог захтева за 

заштиту судије Тијане Михајлов од недозвољеног утицаја, по њеном мишљењу не постоји 

недозвољени утиацј већ извршење кривичног дела од стране извршиоца против којег је 

поднета кривична пријава.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Планци Тијане Михајлов у предмету К. Бр.211/20. 

 

(ЗА: Зорана Делибашић, Снежана Бјелогрлић и Вукица Кужић) 

 

(ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Александар Пантић, Марија Аранђеловић 

Јуреша, Жак Павловић и др Ранко Кеча) 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

                                                       *** 
 

11. Одлучивање о недозвољеном утицају на рад судије Основног суда у Сјеници у 

предмету Високог савета судства број: 021-05-14/2021-01;  
 

 

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. 
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Судија Зорана Делибашић наводи да као судија надлежна да поступа у 

случајевима недозвољеног утицаја на рад судија и судства поступила је  по поднетим  

иницијативаа од стране: Струковног удружења „Форум судија, председника Основног 

суда у Сјеници и седнице свих судија Основног суда у Сјеници,  којима се указује на 

недозвољени утицај на рад судије Основног суда у Сјеници Радана Нишавића у предмету 

П. Бр.370/20,  и утврдила постојање недозвољеног утицаја испољеног у јавности, преко 

медија и друштвених мрежа од стране локалних структура законодавне и извршне влсти 

на рад судије Основног суда у Сјеници Радана Нишавића који поступа у предмету П бр. 

370/20.  Судија Зорана Делибашић упознала је присутне чланове Савета са садржином 

поднетих иницијатива, прибављених доказа и свим битним чињеницама за одлучивање по 

овој тачки дневног реда. Судија Зорана Делибашић предлаже да Високи савет судства 

утврди постојање недозвољеног утицаја на рад судије Основног суда у Сјеници Радана 

Нишавића у предмету П бр. 370/20 који се континуирано врши од стране локалних 

структура законодавне и извршне власти и да се одлука Високог савета судства објави на 

насловној страници Високог савета судства и Сјеничким дневним новинама. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се утврди постојање недозвољеног утицаја на рад судије Радана Нишавића  у 

предмету Основног суда у Сјеници П бр. 370/20, испољен у јавности преко медија и 

друштвених мрежа од стране локалних структура законодавне и извршне власти.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У  

 

 УТВРЂУЈЕ СЕ постојање недозвољеног утицаја на рад судије Радана Нишавића  у 

предмету Основног суда у Сјеници П бр. 370/20, испољен у јавности преко медија и 

друштвених мрежа од стране локалних структура законодавне и извршне власти.  

 
 

                                                         *** 
 

12. Одлучивање о недозвољеном утицају на рад судије Првог основног суда у 

Београду у предмету Високог савета судства број: 021-05-49/2021-01; 
 

 

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. 
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Судија Зорана Делибашић наводи да као судија надлежна да поступа у 

случајевима недозвољеног утицаја на рад судија и судства по слулжбеној дужности је 

покренула поступак за испитивање постојања недозвољеног утицаја испољеног у јавности 

преко друштвених мрежа  на рад судије Иване Димовски која поступа у предмету Првог 

основног суда у Београду П2 бр.2599/16. Судија Зорана Делибашић упознала присутне 

чланове Савета са свим прибављеним доказима и чињеницама које су неопходне за 

доношење одлуке у овој правној ствари и предложила да Високи савет судства утврди 

постојање недозвољеног утицаја на рад судије Иване Димовски у предмету Првог 

основног суда у Београду П2 бр. 2599/16 који који је исказан путем друштвених мрежа 

преко портала „Директно“ и да се одлука објави у јавним гласилима . 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се утврди постојање недозвољеног утицаја на рад судије Иване Димовски  у 

предмету Првог основног суда у Београду П2 бр. 2599/16, испољен у јавности преко 

друштвених мрежа преко портала „Директно“. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У  

 

УТВРЂУЈЕ СЕ постојање недозвољеног утицаја на рад судије Иване Димовски  у 

предмету Првог основног суда у Београду П2 бр. 2599/16, испољен у јавности преко 

друштвених мрежа преко портала „Директно“. 

 

                                                            *** 
 

13. Разматрање молбе Правосудне академије за повећање броја полазника 12. 

генерације почетне обуке Правосудне академије; 
 

 

Јасмина Васовић -  председница Високог Савета судства наводи да се директор 

Павосудне академије обратио Високом савету судства са молбом да Савет преиспита своју 

одлуку коју је донео 31.08.2021. године да Правосудна академија упише 5 полазника 12. 

генерације почетне обуке и повећа број полазника почетне обуке имајући у виду број 

судија који у периоду од 2021-2023. године навршавају радни век. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставила је на гласање 

предлог да се повећа број полазника почетне обуке на Правосудној академији. 
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(ЗА: Зорана Делибашић и Александар Пантић) 

 

(ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, 

Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и др Ранко Кеча) 

 

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

није постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

                                                             *** 
 

14. 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:116-04-29/2020-05 од 15.06.2021. 

године; 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да ова тачка 

дневног реда није комплетно припремљена за одлучивање и предлаже да се одлучивање 

по овој тачки дневног реда одложи за наредну седницу. 

 

Констатује се да су сви чланови Савета сагласни са предлогом да се одлучивање 

по наведеној тачки дневног реда одложи за наредну седницу. 

 

*** 
 

15. Доношење одлуке о упућивање  судије Прекршајног суда у Врању на рад у 

Прекршајни суд у Прешево ради поступања у ИПРВ већу  по приговорима на 

решења о извршењу; 
 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је председник 

Прекршајног суда у Прешеву доставио Високом савету судства захтев за упућивање 

судије Драгана Станковића, судије Прекршајног суда у Врању, у Прекршајни суд у 

Прешеву, ради поступања ИПР већу по приговорима на решења о извршењу. Прибављено 

је мишљење седнице свих судија Прекршајног суда у Прешеву и мишљење седнице свих 

судија Прекршајног суда у Врању као и сагласност судије Драгана Станковића, судије 

Прекршајног суда у Врању за упућивање у Прекршајни суд у Прешеву, ради поступања у 

Ипр већу.  

 



16 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се Драган Станковић судија Прекршајног суда у Врању упути на рад у 

Прекршајни суд у Прешеву ради поступања у ИПР већу по приговорима на решење о 

извршењу почев од  01.11.2021. године, најдуже годину дана. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    Р Е Ш Е Њ Е 

 

ДРАГАН СТАНКОВИЋ судија Прекршајног суда у Врању упућује се на рад у 

Прекршајни суд у Прешеву ради поступања у ИПР већу по приговорима на решење о 

извршењу почев од 01.11.2021. године, најдуже годину дана.  

 

*** 
 

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

Београду, које поступају у Одељењу радних спорова; 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи како је Високом 

савету судства достављен исцрпан извештај о раду Првог основног суда у Београду – 

Одељења радних спорова и допуна извештаја и изјављује да се одређује судија известилац 

Жак Павловић који ће припремити излагање по овој тачки дневног реда за наредну 

седницу. 

 

*** 
 

17. Одлучивање о предлогу Милице Миладиновић, из Новог Сада о вредновању 

судија Апелационог суда у Новом Саду Владимира Ивковића, Боривоја Гајића, 

Наде Ћулибрк, Славке Милисављевић, и судија Врховног касационог суда 

Јасминке Станојевић, Споменке Зарић, Бисерке Живановић; 
 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је Милица 

Миладиновић, из Новог Сада  дана 20.09.2021. године доставила Високом савету судства 

предлог за  вредновање рада судија Апелационог суда у Новом Саду Владимира 

Ивковића, Боривоја Гајића, Наде Ћулибрк, Славке Милисављевић, судија Врховног  
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касационог суда Јасминке Станојевић, Споменке Зарић, Бисерке Живановић и судија 

Уставног суда Татјане Ћуркић, Драгана Коларића и Лидије Ђукић. 

 

 

 Констатује се да је Високи савет судства након гласања једногласно донео 

 

             Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог Милице Миладиновић из Новог Сада за вредновање рада 

судија Апелационог суда у Новом Саду Владимира Ивковића, Боривоја Гајића, Наде 

Ћулибрк, Славке Милисављевић и судија Врховног касационог суда Јасминке Станојевић, 

Споменке Зарић и Бисерке Живановић, као недозвољен. 

 

                                                     *** 
 

18. Доношње Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада 

судија и председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у 

Бечеју, Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, 

Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у 

Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, Прекршајног суда у Сремској Митровици, 

Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног суда у Лозници и Прекршајног суда 

у Шапцу; 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је председник 

Прекршајног апелационог суда Леонида Поповић дана 16.09.2021. године обавестила  

Високи савет судства да је судија Прекршајног апелационог суда Снежана Говедарица 

преминула дана 12.09.2021. године. Наведена судија је била заменик члана Комисије 

Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена 

рада судија и председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у 

Бечеју, Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у 

Новом Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у 

Сомбору, Прекршајног суда у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, 

Прекршајног суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу. Предложила је да се за 

заменика члана именује судија Мирјана Тукар. 

 

 

 

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

 

 

МИРЈАНА ТУКАР, судија Прекршајног апелационог суда именује се за заменика 

члана Комисије Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцена рада судија и председника  Прекршајног суда у Бачкој Паланци, 

Прекршајног суда у Бечеју, Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, 

Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у 

Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, Прекршајног суда у Сремској Митровици, 

Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу. 
 
 

                                                                              *** 
 

19. 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 - 

 
 

ДУШАНКИ АРСИЋ судији Основног суда у Параћину, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 1. новембра 2021. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

          О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

 

КРУНИСЛАВУ БОЖИНОВИЋУ судији Основног суда у Алексинцу, престаје 

судијска функција услед навршења радног века дана 8. новембра 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 - 

 

 

ДРАГОМИРУ МИЛОЈЕВИЋУ судији Врховног касационог суда, престаје 

судијска функција услед навршења радног века дана 11. новембра 2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

          О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

 

АЛЕКСАНДРУ ПАНИЋУ судији Основног суда у Новом Саду, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 12. новембра 2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

          О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

 

СУЗАНИ СТАМЕНКОВИЋ судији Вишег суда у Нишу, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 15. новембра 2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

          О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

 

СЛАВИШИ ТАНАСКОВИЋУ судији Прекршајног суда у Београду, престаје 

судијска функција услед навршења радног века дана 23. новембра 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 - 

 

 

МИРЈАНИ ПАВИЋ судији Основног суда у Крушевцу, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 23. новембра 2021. године. 

 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

          О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

 

МИЛЕНИ СТАНИСАВЉЕВИЋ судији Прекршајног суда у Зајечару, престаје 

судијска функција услед навршења радног века дана 23. новембра 2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

          О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

 

 НИКОЛИ ПРЖИЋУ судији Апелационог суда у Нишу, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 26. новембра 2021. године. 

 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

          О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

 

ТАЊИ ШОБАТ судији Апелационог суда у Београду, престаје судијска функција 

услед навршења радног века дана 27. новембра 2021. године 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

          О Д Л У К У 

    - о престанку судијске функције - 

 

 

ЉИЉАНИ ЈЕВТИЋ судија Управног суда, престаје судијска функција услед 

навршења радног века дана 29. новембра 2021. године. 

 

 

                                                            *** 
 

20. 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 - 

 
 

МАРКУ МАРИЧИЋУ судији поротнику Основног суда у Суботици, престаје 

функција судије поротника на лични захтев дана 18. октобра 2021. године. 

 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                  О Д Л У К У 

    - о престанку функције судије поротника - 

 
 

МИЉАНИ БЈЕЛИЦИ  судији поротнику Основног суда у Врбасу, престаје 

функција судије поротника на лични захтев дана 18. октобра 2021. године. 
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                                                             *** 
 

21. Разно:. 

 

 

- Доношење одлуке о премештају судије у други суд; 

 

 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Александру Пантићу. 

 

 Судија Александар Пантић наводи да је Марко Младеновић судија Основног 

суда у Деспотовцу поднео захтев за премештај у Основни суд у Параћину. Поводом 

поднетог захтева за премештај достављена је сагласност председника Основног суда у 

Параћину и председника Основног суда у Деспотовцу. У Основном суду у Параћину има 

два упражњена судијска места, с тим што 1. новембра 2021. године једна судија навршава 

радни век, те ће у овом суду бити упражњена три судијска места. Судија Александар 

Пантић истиче да су испуњени сви законски услови за премештај Марка Младеновића 

судије Основног суда у Деспотовуцу  у Основни суд у Параћину. 

 

 

Судија Александар Пантић изјављује да је  и Марија Стоиљковић судија 

Основног суда у Деспотовцу поднела захтев за премештај у Основни суд у Параћину. 

Поводом поднетог захтева за премештај судије достављена је сагласност председника 

Основног суда у Параћину и  председника Основног суда у Деспотовцу. Судија 

Александар Пантић истиче да су и у овом случају испуњени сви законски услови за 

премештај Марије Стоиљковић судије Основног суда у Деспотовцу у Основни суд у 

Параћину. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се Марко Младеновић судија Основног суда у Деспотовцу премести у Основни 

суд у Параћину почев од 01.11.2021. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

 

    Р Е Ш Е Њ Е 

 

МАРКО МЛАДЕНОВИЋ судија Основног суда у Деспотовцу премешта се у 

Основни суд у Параћину почев од 01.11.2021. године. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се Марија Стоиљковић судија Основног суда у Деспотовцу премести у 

Основни суд у Параћину почев од 01.11.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

    Р Е Ш Е Њ Е 

 

МАРИЈА СТОИЉКОВИЋ судија Основног суда у Деспотовцу премешта се у 

Основни суд у Параћину почев од 01.11.2021. године. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је Гордана 

Стојановић судија Основног суда у Параћину поднела захтев за премештај у Основни суд 

у Деспотовцу. Поводом захтева за премештај судије достављена је салгласност 

председника Основног суда у Деспотовцу и председника Основног суда у Параћину и по 

овом захтеву за премештај су испуњени сви законски услови за премештај судије.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставила је на гласање 

предлог да се Гордана Стојановић судија Основног суда у Параћину премести у Основни 

суд у Деспотовцу почев од 01.11.2021. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

        Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

ГОРДАНА СТОЈАНОВИЋ судија Основногсуда у Параћину премешта се у 

Основни суд у Деспотовцу почев од 01.11.2021. године. 

 

 

- Доношесе одлуке о измени Одлуке о бороју судија у судовима за Трећи основи 

суд у Београду; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Жаку Павловићу. 

 

Судија Жак Павловић наводи да се председник Трећег основног суда у Београду 

обратио Високом савету судства са молбом да се измени Одлука Високог савета судства о 

броју судија у судовима, тако што би се повећао број судијских места за Трећи основни 

суд у Београду са 63 на 70 судија. Судија Жак Павловић упознао је присутне са 

садржином поднете молбе за измену Одлуке о броју судија у судовима. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставила је на гласање 

предлог да се измени Одлука Високог савета судства о броју судија у судовима тако што 

би се повећао број судија у Трећем  основном суду  са 63 на 70 судија. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судстсва једногласно донео 

Одлуку о измени Одлука о броју судија у судовима тако што се у Трећем основном 

суду у Беогораду повећава број судија са 63 на 70 судија. 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 12,00 часова. 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                       ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

             Јасмина Васовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


