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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-14/2021-01 

Датум: 26.04.2021. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

                                      ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ 

         СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 26. априла 2021. године 
 

 

Седница је почела у 10,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, 

Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана 

Бјелогрлић и Жак Павловић изборни чланови Високог савета судства из реда судија, Маја 

Поповић, министар правде, Владимир Ђукановић, председник Одбора за правосуђе, државну 

управу и локалну самоуправу и професор др Ранко Кеча, изборни члан Високог савета судства 

из реда професора правног факултета. Поред чланова Савета, седници су  присуствовале 

Мирјана Павловић, секретар Високог савета судства и Мила Стаменковић, помоћник секретара 

Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

  

  

           Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, отвара Десету редовну  седницу 

сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи: 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1.  Усвајање записника са Девете седнице Високог савета судства која је одржана 

15.04.2021. године;  

2. Доношење одлуке о избору заменика председника Високог савета судства; 

3. Разно. 

 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  предложен  дневни ред те су 

једногласно донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Десету  редовну седницу 

сталног састава Високог савета судства. 

 

Високи савет судства прешао је на рад седнице по усвојеном дневном реду. 
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1. Усвајање записника са Девете седнице Високог савета судства која је одржана 

15.04.2021. године;  

 

- Високи савет судства једногласно је усвојио записник са Девете седнице Високог 

савета судства која је одржана 15.04.2021. године. 

 

 

2. Доношење одлуке о избору заменика председника Високог савета судства; 

 

Јасмина Васовић, председник Високог савета судства је изјавила  да предлаже на основу 

разговора који је претходно  обављен са свим члановима Савета, да се за првог  заменика 

председника Високог судства изабере Зорана Делибашић, судија Врховног касационог суда, 

изборни члан Високог савета судства из реда судија а за другог заменика председника Високог 

савета судства изабере Марија Јуреша Аранђеловић, судија Вишег суда у Београду, члан 

Високог савета судства из реда судија. 

 

Констатује се да су се судија Зорана Делибашић и судија Марија Аранђеловић Јуреша 

изузеле од одлучивања по овој тачки дневног реда. 

 

Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

 

                                                        О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                            I 

    ЗОРАНА ДЕЛИБАШИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија, бира се 

за заменика председника Високог савета судства на период од четири године или до престанка 

функције члана Савета. 

          II 

 МАРИЈА АРАНЂЕЛОВИЋ ЈУРЕША, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, бира се за заменика председника Високог савета судства на период од четири године 

или до престанка функције члана Савета. 

 

3. Разно: 

 

Јасмина Васовић, председник Савета  је навела да нема предлога за одлучивање поводом 

ове тачке дневног реда и дала је реч судији Александру Пантићу. 

 

Након добијене речи, судија Александар Пантић је навео да предстоји током јуна месеца 

редовно вредновање рада преко 1500 судија, а поједине судије, које су чланови комисије која 

спроводи поступак вредновања су навршиле радни век, то је Савет добио предлог да се уместо 

њих,  именују неке друге судије из тих судова за чланове тих комисија за вредновање рада 

судија. Сви председници судова су доставили предлоге које ће судије из тих судова бити 
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чланови и председници Комисије за вредновање рада судија. Председник Апелационог суда у 

Новом Саду је доставио предлог да се донесе Одлука о измени Одлуке о образовању  Kомисијe 

Апелационог суда у Новом  Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Вишег суда у Зрењанину, Вишег суда у Новом Саду и Вишег суда у 

Сомбору број: 119-05-00171/2017-01 од 14.02.2017. године, тако што ће се уместо заменика 

председника комисије Душана Војновића, коме дана 17.05.2021. године престаје судијска 

функција због навршења радног века, за заменика председника комисије именовати Слободан 

Велисављевић, судија Апелационог суда у Новом Саду. Председник Апелационог суда у Новом 

Саду је предложио доношење одлуке о измену Одлуке о образовању Комисије Апелационог 

суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Вишег суда у Сремској Митровици, Вишег суда у Суботици и Вишег суда у 

Шапцу: 119-05-00200/2017-01 од 28.02.2017. године и предложио да се уместо члана комисије 

Боривоја Гајића, коме дана 09. маја 2021.године престаје судијска функција због навршења 

радног века,  за члана именује Татјана Бјелогрлић, судија Апелационог суда у Новом Саду. 

Председник Вишег суда у Пожаревцу је предложио да се донесе Одлука о измени Одлуке о 

образовању Комисије Вишег суда у Пожаревцу за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Великом Градишту, Основног 

суда у Петровцу на Млави и Основног суда у Пожаревцу број: 119-05-00159/2017-01 од 

14.02.2017. године, тако што уместо члана комисије Милице Аризановић, којој дана 31. маја 

2019.године престала судијска функција због навршења радног века,  за члана именује Вујош 

Тошић, судија Вишег суда у Пожаревцу. Председник Вишег суда у Београду  је предложио 

доношење одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије Вишег суда у Београду за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Првог 

основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и Трећег основног суда у Београду  

и предложио да се уместо председника Комисије Слађане Марковић за председника комисије 

именује Вера Софреновић, судија Вишег суда у Београду, а уместо члана Комисије Душанке 

Ђорђевић, која је ступила на функцију у Апелациони суд у Београду дана 23.12. 2020. године, 

за члана именује Зоран Тејић, судија Вишег суда у Београду, док уместо Зорана Тејића, који је 

до сад био заменик члана комисије, именује Виолета Јовановић, судија Вишег суда у Београду. 

Председник Вишег суда у Београду је образложио да је судија Слађана Марковић, Годишњим 

распоредом послова у Вишем суду у Београду за 2021. годину распоређена у Првестепено 

кривично одељење и одређена за председника кривичног ванпретресног већа, те да сматра да 

због преузетих нових обавеза и професионалног оптерећења судије, целисходно да као 

председник убудуће поступа Вера Софреновић, судија Вишег суда у Београду. Председник 

Вишег суда у Београду је предложио доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању 

Комисије  Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и Основног 

суда у Обреновцу број: 119-05-155/2017-01 од 14.02.2017. године,  тако што уместо 

председника Комисије Јелене Стојилковић, која је ступила на функцију у Апелациони суд у 

Београду дана 23.12. 2020. године, да се  за председника Комисије именује Анђелка Опачић, 

судија Вишег суда у Београду, а уместо члана Комисије Станиславе Митровић, која је ступила 

на функцију у Апелациони суд у Београду дана 23.12. 2020. године, за члана именује Драгиња 

Марић. 

 

 Јасмина Васовић, председник Савета је предложила да се напред истакнути предлог 

уврсти под тачком: „Разно“ за седницу Високог савета судства заказану за 26.04.2021. године 

и  ставила је предлог на усвајање. 

 

 Констатује се да су сви присутни чланови Савета сагласни са предлогом да се под 

тачком: „Разно“ за Седницу Високог савета судства заказану за 26.04.2021. године уврсти: „ 
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Доношење одлуке  о измени Одлуке о образовању  Kомисијe Апелационог суда у Новом  Саду 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда 

у Зрењанину, Вишег суда у Новом Саду и Вишег суда у Сомбору број: 119-05-00171/2017-01 

од 14.02.2017. године,  доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије 

Апелационог суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Вишег суда у Сремској Митровици, Вишег суда у Суботици и Вишег суда 

у Шапцу број: 119-05-00200/2017-01 од 28.02.2017. године, доношење Одлуке о измени Одлуке 

о образовању Комисије Вишег суда у Пожаревцу за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Великом Градишту, Основног 

суда у Петровцу на Млави и Основног суда у Пожаревцу број: 119-05-00159/2017-01 од 

14.02.2017. године, доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије Вишег суда у 

Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и Трећег основног суда у 

Београду број: 119-05-99/2016 од 29.03.2016. године и доношење Одлуке о измени Одлуке о 

образовању Комисије  Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у 

Младеновцу и Основног суда у Обреновцу број: 119-05-155/2017-01 од 14.02.2017. године“. 

 

 Јасмина Васовић, председник Савета је навела да познаје ситуацију  у Вишем суду у 

Београду, и истакла је да је судија Слађана  Марковић постала председник Кривичног 

ванпретресног већа. То је страховито велики обим посла и  за разлику од осталих судова Виши 

суд у Београду суди 67% најтежих кривичних дела у земљи Србији. Често се износе предмети 

у КВ – веће и то јесте обим посла који заслужује да је ослободи неке друге дужности и 

предложила да се усвоји и тај предлог. 

 

- Доношење одлуке  о измени Одлуке о образовању  Kомисијe Апелационог суда у 

Новом  Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Вишег суда у Зрењанину, Вишег суда у Новом Саду и Вишег суда у 

Сомбору број: 119-05-00171/2017-01 од 14.02.2017. године;   

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

        О Д Л У К У  

 

                I 

 

ДУШАНУ ВОЈНОВИЋУ, престаје дужност заменика председника Kомисије 

Апелационог суда у Новом  Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Вишег суда у Зрењанину, Вишег суда у Новом Саду и Вишег суда у 

Сомбору. 

        II 

 

СЛОБОДАН ВЕЛИСАВЉЕВИЋ, судија Апелационог суда у Новом Саду именује се 

за заменика председника Kомисије Апелационог суда у Новом Саду за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Зрењанину, Вишег 

суда у Новом Саду и Вишег суда у Сомбору, до истека мандата предходног заменика 

председника, односно до 14.02.2024. године.  
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- Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије Апелационог суда у 

Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Вишег суда у Сремској Митровици, Вишег суда у Суботици и Вишег 

суда у Шапцу: 119-05-00200/2017-01 од 28.02.2017. године; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

 

        О Д Л У К У  

 

                 I 

 

БОРИВОЈУ ГАЈИЋУ, престаје дужност члана Kомисије Апелационог суда у Новом  

Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Вишег суда у Сремској Митровици, Вишег суда у Суботици и Вишег суда у Шапцу. 

 

         II 

 

TATJAНА БЈЕЛОГРЛИЋ, судија Апелационог суда у Новом Саду именује се за члана 

Kомисије Апелационог суда у Новом  Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Вишег суда у Сремској Митровици, Вишег суда у Суботици 

и Вишег суда у Шапцу, до истека мандата предходног члана, односно до 28.02.2024. године.  

 

 

- Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије Вишег суда у 

Пожаревцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на 

Млави и Основног суда у Пожаревцу број: 119-05-00159/2017-01 од 14.02.2017. 

године; 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

        О Д Л У К У  

 

                I 

 

МИЛИЦИ АРИЗАНОВИЋ, престаје дужност члана Kомисије Вишег суда у 

Пожаревцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на Млави и Основног суда у 

Пожаревцу 

        II 

 

ВУЈОШ ТОШИЋ, судија Вишег суда у Пожаревцу именује се за члана Kомисије 

Вишег суда у Пожаревцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Основног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на Млави и 

Основног суда у Пожаревцу, до истека мандата предходног члана, односно до 24.05.2024. 

године.  
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- Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије Вишег суда у Београду 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и 

Трећег основног суда у Београду број: 119-05-99/2016 од 29.03.2016. године; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

                                                   О Д Л У К У 

 

                                                            I 

 

СЛАЂАНИ МАРКОВИЋ, судији Вишег суда у Београду, престаје дужност 

председника Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Првог основног суда у Београду, Другог основног 

суда у Београду и Трећег основног суда у Београду.   

ДУШАНКИ ЂОРЂЕВИЋ, судији Апелационог суда у Београду, престаје дужност 

члана Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у 

Београду и Трећег основног суда у Београду.   

ЗОРАНУ ТЕЈИЋУ, судији Вишег суда у Београду, престаје дужност заменика члана 

Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и 

Трећег основног суда у Београду.   

 

        II 

 

ВЕРА СОФРЕНОВИЋ, судија Вишег суда у Београду именује се за председника 

Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и 

Трећег основног суда у Београду, до престанка судијске функције. 

ЗОРАН ТЕЈИЋ, судија Вишег суда у Београду именује се за члана Комисије Вишег 

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

председника Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и Трећег 

основног суда у Београду, до истека мандата предходног члана, односно до 25.09.2025. године.  

ВИОЛЕТА ЈОВАНОВИЋ, судија Вишег суда у Београду именује се за заменика члана 

Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду и 

Трећег основног суда у Београду, до истека мандата предходног заменика члана, односно до 

25.09.2025. године.  

 

 

- Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије  Вишег суда у Београду 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и Основног 

суда у Обреновцу број: 119-05-155/2017-01 од 14.02.2017. године; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 



7 

 

 

 

 

        О Д Л У К У  

 

                I 

 

JЕЛЕНИ СТОЈИЛКОВИЋ, судији Апелационог суда у Београду, престаје дужност 

председника Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у 

Младеновцу и Основног суда у Обреновцу.  

СТАНИСЛАВИ МИТРОВИЋ, судији Апелационог суда у Београду, престаје дужност 

члана Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и 

Основног суда у Обреновцу. 

 

        II 

 

АНЂЕЛКА ОПАЧИЋ, судија Вишег суда у Београду именује се за председника 

Комисије Вишег суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и Основног 

суда у Обреновцу, до истека мандата предходног председника, односно до 27.08.2026. године.  

 

ДРАГИЊА МАРИЋ, судија Вишег суда у Београду именује се за члана Комисије 

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

председника Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Младеновцу и Основног суда у 

Обреновцу, до истека мандата предходног члана, односно до 24.05.2024. године.  

 

 

Седница завршена у 10,25 часова 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић             ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

             Јасмина Васовић 
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