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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-30/2021-01 

Датум: 04.11.2021. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК 

  
СА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 4. НОВЕМБРА 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 

- Маја Поповић – министарка правде у Влади Републике Србије 

- 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 

трећу 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 друге седнице Високог савета судства која је 

одржана 21.10.2021. године; 

 

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

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

број 36/21 од 9. априла 2021. године; 

 

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

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

број 58/21 од 9. јуна 2021. године; 

 

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

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

број 53/21 од 28. маја 2021; 

 

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

Виши суду у Ваљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 53/21 

од 28. маја 2021. године; 

 

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

Виши суд у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

58/21 од 9. јуна 2021. године; 

 

7. Доношење одлуке о умањењу прилива и норме члановима Етичког одбора 

Високог савета судства из реда судија; 

 

8. Доношење одлуке о расписивањеу огласа за избор судија у: 

-Привредни апелациони суд  

-Виши суд у Београду 

-Виши суд у Новом Саду  

-Виши суд у Нишу 

-Прекршајни суд у Лозници 

-Трећи основни суд у Београду  

 

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 трећу редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 
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Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

*** 

 

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

одржана 21.10.2021. године; 

 

 

Констатује се да је Високи савет судства  једногласно усвојио записник са 

Двадесет друге седнице Високог савета судства која је одржана 21.10.2021. године. 

 

 

 Констатује се да у одлучивању по овој тачки дневног реда није учествовала 

Маја Поповић министарка правде у Влади Републике Србије, с обзром да није била 

присутна на седници са које се записник усваја. 

 

 

  *** 

 

 

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

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

36/21 од 9. априла 2021. године; 

 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства истиче да се под тачком 

два и тачком три дневног реда одлучује о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

судија у Апелациони суд у Београду, стим што је један оглас објављен у „ Службеном 

гласнику РС“ бр. 36/21 од 09.04.2021. године а други у „Службеном гласнику РС“ бр.58/21 

од 09.06.2021. године, те  како се ради о истом суду за који се бирају судије и кандидатима 

који су поднели пријаве по наведеним огласима предлаже да се споје  тачке два и три 

дневног реда ради једновременог олучивања по наведеним тачкама.  

 

 Констатује се да су сви чланови Савета једногласно сагласни са изнетим 

предлогом. 

 

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 на оглас за избор судија у Апелациони суд у 

Београду од 09.04.2021. године пријавио се 91 кандидат а по огласу за избор судија за исти 

суд од 09.06.2021. године пријавило се 56 кандидата. Комисија је спровела изборни процес 

и по спроведеном изборном процесу Комисија Високог савета судства предлаже првог 
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кандидата за избор за судију  Апелационог суда у Београду судију Вишег суда у Београду 

Зорана Ђорђевића. Судија Зорана Делибашић упознала је присутне чланове Савета са 

садржином личне и радне биографије кандидата и са оценом рада кандидата. 

 Судија Зорана Делибашић наводи да је други кандидат којег Комисија предлаже 

за избор за судију Апелационог суда у Београду судија Вишег суда у Београду Снежана 

Јовановић. Судија Зорана Делибашић је упознала присутне чланове Савета са садржином 

личне и радне биографије кандидата и са оценом рада кандидата. 

 Судија Зорана Делибашић наводи да је трећи кандидат којег Комисија предлаже 

за избор за судију Апелационог суда у Београду судија Вишег суда у Београду Даница 

Косовац. Судија Зорана Делибашић је упознала присутне чланове Савета са садржином 

личне и радне биографије кандидата и са оценом рада кандидата. 

 Судија Зорана Делибашић изјављује да је следећи кандидат којег Комисија 

предлаже за избор за судију Апелационог суда у Београду судија Вишег суда у Београду 

Татјана Лемајић. Судија Зорана Делибашић је упознала присутне  чланове Савета са 

личном и радном биографијом кандидата и са оценом рада кандидата. 

 Судија Зорана Делибашић истиче да Комисија предлаже за избор за судију 

Апелационог суда у Београду судију  Трећег основног суда у Београду Матију Радојичића. 

Судија Зорана Делибашић упознала је присутне  чланове Савета са личном и радном 

биографијом кандидата. 

 Судија Зорана Делибашић наводи да је последњи кандидат којег Комисија 

предлаже за избор за судију Апелационог суда у Београду судија Првог основног суда у 

Београду Олга Арсовић. Судија Зорана Делибашић упознала је присутне чланове Савета 

са личном и радном биографијом кандидата и са оценом рада кандидата. 

  

 Судија Зорана Делибашић истиче да по наведеном огласу има пуно добрих 

кандидата и позива их да наставе да конкуришу.  

 

 Судија Александар Пантић наводи да за избор за судију Апелационог суда у 

Београду предлаже судију Вишег суда у Београду Ивана Јовичића који испуњава све 

законом прописане услове за избор за судију Апелационог суда у Београду. Судија 

Александар Пантић упознао је присутне чланове Савета са личном и радном биографијом 

кандидата, са прибављеним мишљењем седнице свих судија Вишег суда у Београду  и са 

мишљењем седнице свих судија Апелационог суда у Београду. 

 

 Маја Поповић – министарка правде  наводи да за избор за судију Апелационог 

суда у Београду предлаже судију Првог основног суда у Београду, која је тренутно 

председник Другог основног суда у Београду Татјану Јеремић. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Београду  изабере судија Вишег суда у 

Београду Зоран Ђорђевић.  

  

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

                                           - о избору судије- 

 

ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ судија Вишег суда у Београду бира се за судију 

Аплеационог суда у Београду. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Београду  изабере судија Вишег суда у 

Београду Снежана Јовановић.  

  

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

СНЕЖАНА ЈОВАНОВИЋ судија Вишег суда у Београду бира се за судију 

Аплеационог суда у Београду. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Београду  изабере судија Вишег суда у 

Београду Даница Косовац.  

  

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

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

ДАНИЦА КОСОВАЦ судија Вишег суда у Београду бира се за судију 

Аплеационог суда у Београду. 

 

 

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

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрилић, Маја Поповић и Владимир Ђукановић 

 

 ПРОТИВ: Александар Пантић и др Ранко Кеча 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Београду  изабере судија Вишег суда у 

Београду Татјана Лемајић.  

  

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

                                           - о избору судије- 

 

ТАТЈАНА ЛЕМАЈИЋ судија Вишег суда у Београду бира се за судију 

Аплеационог суда у Београду. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Београду  изабере судија Трећег основног суда 

у Београду Матија Радојичић.  

  

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

МАТИЈА РАДОЈИЧИЋ судија Трећег основног суда у Београду бира се за судију 

Аплеационог суда у Београду. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Београду  изабере судија Првог основног  суда 

у Београду Олга Арсовић.  

  

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

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

ОЛГА АРСОВИЋ судија Првог основног суда у Београду бира се за судију 

Апелационог суда у Београду. 

 

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

Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Владимир Ђукановић и др Ранко 

Кеча 

 

 ПРОТИВ: Маја Поповић 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Београду  изабере судија Вишег  суда у 

Београду Иван Јовичић.  

 

 ЗА: Александар Пантић и др Ранко Кеча 
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 ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Марија 

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Маја Поповић 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 Апелационог суда у Београду  изабере судија Првог основног суда 

у Београду Татјана Јеремић.  

 

ЗА: Маја Поповић, Владимир Ђукановић и Зорана Делибашић 

 

ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија 

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и др Ранко Кеча 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 

*** 

 

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

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

53/21 од 28. маја 2021; 

 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Александру 

Пантићу. 

 

 

 Судија Александар Пантић наводи да на оглас за избор судија у Апелациони суд 

у Новом Саду пријаве је укупно поднело 32 кандидата. Из реда судија 29 кандидата а из 

реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица три кандидата. Оглас за избор судије 

у Апелационом суду у Новом Саду оглашен ја за четири судијска места. 

 Судија Александар Пантић наводи да је први предлог Комисије Високог савета 

судства за избор судије Апелационог суда у Новом Саду судија Вишег суда у Сремској 

Митровици Игор Бурсаћ. Судија Александар Пантић упознао је присутне чланове Савета 

са личном и радном биографијом кандидата, са прибављеним мишљењем седнице свих 

судија Вишег суда у Сремској Митровици, са мишљењм седнице свих судија Апелационог 

суда у Новом Саду и са оценом рада кандидата. 

 Судија Александар Пантић истиче да је други предлог Комисије за избор за 

судију Апелационог суда у  Новом Саду судија Вишег суда у Новом Саду Сања Гојковић 

Столић. Судија Александар Пантић упознао је присутне чланове Савета са садржином 
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личне и радне биографије кандидата, са садржином прибављеног мишљења седнице свих 

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

Новом Саду и са оценом рада кандидата. 

 Судија Александар Пантић наводи да је трећи предлог Комисије за избор за 

судију Апелационог суда у Новом Саду судија Вишег суда у Новом Саду Боривој Пап. 

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

радне биографије кандидата, са садржином прибављеног мишљења седнице свих судија 

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

Саду и са оценом рада кандидата. 

 Судија Александар Пантић наводи да је последњи предлог Комисије за избор за 

судију Апелационог суда у Новом Саду судија Вишег суда у Новом Саду Анђелка 

Станојевић. Судија Александар Пантић упознао је присутне чланове Савета са садржином 

личне и радне биографије кандидата, са садржином прибављеног мишљења седнице свих 

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

Новом Саду и са оценом рада кандидата. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Новом Саду  изабере судија Вишег суда у 

Сремској Митровици Игор Бурсаћ.  

  

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

ИГОР БУРСАЋ судија Вишег суда у Сремској Митровици бира се за судију 

Аплеационог суда у Новом Саду. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Новом Саду  изабере судија Вишег суда у 

Новом Саду  Сања Гојковић Столић.  

  

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

САЊА ГОЈКОВИЋ СТОЛИЋ судија Вишег суда у Новом Саду бира се за судију 

Аплеационог суда у Новом Саду. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Новом Саду  изабере судија Вишег суда у 

Новом Саду  Боривој Пап.  

  

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

БОРИВОЈ ПАП судија Вишег суда у Новом Саду бира се за судију Аплеационог 

суда у Новом Саду. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Апелационог суда у Новом Саду  изабере судија Вишег суда у 

Новом Саду Анђелка Станојевић.  

  

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

АНЂЕЛКА СТАНОЈЕВИЋ судија Вишег суда у Новом Саду бира се за судију 

Аплеационог суда у Новом Саду. 

 

 

 

*** 

 

 

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

Виши суду у Ваљеву, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 53/21 од 

28. маја 2021. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Александру 

Пантићу. 

 

 Судија Александар Пантић наводи да је на оглас за избор судија за Виши суд у 

Ваљеву пријаве поднело укупно седам кандидата, од тога из реда судија шест кандидата, а 

из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица један кандидат. Оглас за  избор 

судија за Виши суд у Ваљеву је оглашен за једно судијско место. 

 Судија Александар Пантић истиче да је предлог Комисије за избор за судију 

Вишег суда у Ваљеву судија Основног суда у Ваљеву Александра Дрпић. Судија 
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Александар Пантић упознао је присутне чланове Савета са садржином личне и радне 

биографије, са прибављеним мишљењем седнице свих судија Основног суда у Ваљеву, са 

мишљењем седнице свих судија Вишег суда у Ваљеву и са оценом рада кандидата. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Вишег суда у Ваљеву  изабере судија Основног суда у Ваљеву 

Александра Дрпић.  

  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

АЛЕКСАНДРА ДРПИЋ судија Основног суда у Ваљеву бира се за судију Вишег 

суда у Ваљеву. 

 

 

 

                                                              *** 

 

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

Виши суд у Суботици, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 58/21 

од 9. јуна 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 ијављује да на оглас за избор судија за Вишу суд у 

Суботици пријаве је поднело седам кандидата из реда судија. Оглас за избор судија за 

Виши суд у Суботици оглашен је за два судијска места. 

Судија Зорана Делибашић наводи да је предлог Комисије за избор за судију 

Вишег суда у Суботици судија Основног суда у Суботици Светлана Зелић. Судија Зорана 

Делибашић упознала је присутне чланове Савета са садржином личне и радне биографије 

кандидата и са оценом рада кандидата. 

Судија Зорана Делибашић је истакла да је други предлог Комисије за избор за 

судију Вишег суда у Суботици судија Основног суда у Суботици Јелена Петрик Поповић. 

Судија Зорана Делибашић упознала је присутне чланове Савета са личном и радном 

биографијом кандидата и са оценом  рада кандидата. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Вишег суда у Суботици  изабере судија Основног суда у Суботици 

Светлана Зелић.  

  

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

СВЕТЛАНА ЗЕЛИЋ судија Основног суда у Суботици бира се за судију Вишег 

суда у Суботици. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Вишег суда у Суботици  изабере судија Основног суда у Суботици 

Јелена Петрик Поповић 

  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

                                           - о избору судије- 

 

ЈЕЛЕНА ПЕТРИК  ПОПОВИЋ судија Основног суда у Суботици бира се за 

судију Вишег суда у Суботици. 

 

 

 Констатује се да су Маја Поповић министарка правде и Владимир Ђукановић 

председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу напустили 

седницу  Високог савета судства због неодложних службених обавеза у 11,30 часова. 

 

 

*** 

 

7. Доношење одлуке о умањењу прилива и норме члановима Етичког одбора 

Високог савета судства из реда судија; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да су чланови 

Етичког одбора Високог савеа судства  из реда судија: Јулијана Могош Живковић судија 

Основног суда у Неготину, Ивана Марковић Радојевић судија Апелационог суда у 

Београду, Мира Мићић судија Вишег суда у Ужицу  и Милена Радивојев судија Вишег 
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суда у Суботици поднели молбу за умањење прилива предмета и норме у судовима у 

којима врше судијску функцију у процентима који одреди Високи савет судства. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства предлаже да се 

члановима Етичког одбора Високог савета судства  из реда судија: Јулијани Могош 

Живковић судији Основног суда у Неготину, Ивани Марковић Радојевић судији 

Апелационог суда у Београду, Мири Мићић судији Вишег суда у Ужицу  и Милени 

Радивојев судија Вишег суда у Суботици умањи прилив предмета и месечна норма за 20%, 

за време обављања дужности члана Етичког одбора Високог савета судства. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

О Д Л У К У 

 

МИРИ МИЋИЋ, судији Вишег суда у Ужицу, умањује се прилив предмета и 

месечна нормa за 20%, за време обављања дужности члана Етичког одбора Високог савета 

судства, почев од 4. новембра 2021. године. 

 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

МИЛЕНИ РАДИВОЈЕВ, судији Вишег суда у Суботици, умањује се прилив 

предмета и месечна нормa за 20%, за време обављања дужности члана Етичког одбора 

Високог савета судства, почев од 4. новембра 2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

ЈУЛИЈАНИ МОГОШ ЖИВКОВИЋ, судији Основног суда у Неготину, умањује 

се прилив предмета и месечна нормa за 20%, за време обављања дужности члана Етичког 

одбора Високог савета судства, почев од 4. новембра 2021. године. 

 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

ИВАНИ МАРКОВИЋ РАДОЈЕВИЋ, судији Апелационог суда у Београду, 

умањује се прилив предмета и нормa за 20% на месечном нивоу, за време обављања 

дужности члана Етичког одбора Високог савета судства, почев од 4. новембра 2021. 

године. 
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           *** 

 

8. Доношење одлуке о расписивањеу огласа за избор судија у: 

-Привредни апелациони суд  

- Виши суд у Београду 

-Виши суд у Новом Саду  

- Виши суд у Нишу 

- Прекршајни суд у Лозници 

- Трећи основни суд у Београду  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  предлаже да се 

изостави одлучивање у делу ове тачке дневног реда која се односи на Доношење одлуке о 

расписивању огласа за избор судија за Прекршајни суд у Лозници. 

 

             Констатује се да су чланови Високог савета судства једногласно сагласни са 

напред изнетим предлогом. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да након што су 

се сви чланови Високог савета судства упознали са Извештајем о систематизацији 

судијских места и упражњених судијских места у судовима на територији Републике 

Србије, предлаже да се огласи избор судија: за Привредни апелациони суд за два судијска 

места, за Виши суд у Београду за пет судијских места, за Виши суд у Новом Саду за шест 

судијских места, за Виши суд у Нишу за три судијска места и за Трећи основни суд у 

Београду за шест судијских места. 

 

 

 Констатује се да је Високи савет судства након гласања једногласно донео  

 

                 О Д Л У К У  

 

  ОГЛАШАВА СЕ  избор судија за: 

 

-Привредни апелациони суд за два судијска места, 

-Виши суд у Београду за пет судијских места, 

-Виши суд у Новом Саду за шест судијских места, 

-Виши суд у Нишу за три судијска места и  

-Трећи основни суд у Београду за шест судијских места. 

 

 

      - Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства за избор судија 

за: Привредни апелациони суд, Виши суд у Београду, Виши суд у Новом Саду и Виши 

суд у Нишу; 

 

 

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

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Високог савета судства за поступак избора судија за: 

Привредни апелациони суд, Виши суд у Београду, Виши суд у Новом Саду и Виши 

суд у Нишу у саставу:  

 

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

председник комисије, 

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

члан комисије и  

             - Марија Аранђеловић Јуреша изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, члан комисије. 

 

 

              - Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства за избор 

судија за Трећи основни суд у Београду; 

 

 

Констатује се да је Високи савет судства након гласања једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Високог савета судства за поступак избора судија за 

Трећи основни суд у Београду у саставу: 

 

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

председник комисије, 

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

члан комисије и  

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

комисије. 

 

      

        *** 

 

9. Разно: 

 

- Доношење Одлуке о ванредном вредновању судије Прекршајног суда у Шапцу 

Светозара Станчетића који је поднео пријаву на Оглас за избор судије за Основни 

суд у Шапцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 93/21 од 24.09.2021. 

године; 

 

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

 

ВАНРЕДНО СЕ ВРЕДНУЈЕ рад кандидата Светозара Станчетића судије 

Прекршајног суда у Шапцу  који је поднео пријаву на оглас за избор за судију Основног 

суда у Шапцу, а који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 93/21 од 24.09.2021. 

године, за период од последњег вредновања до дана објављивања огласа. 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 11,50 часова. 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                       ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

             Јасмина Васовић 
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