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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-1/2022-01 

Датум: 20.01.2022. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК 

  
СА ПРВЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 20. ЈАНУАРА 2022. 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 

- 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 

- 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. 
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 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства пре почетка седнице 

предлаже да се измени  и допуни дневни рад за Прву редовну седницу Високог савета 

судства тако што ће се изоставити одлучивање под тачком 5 дневног реда: „Разматрање 

захтева Прекршајног суда у Рашки за упућивање двоје судија Прекршајног суда у Новом 

Пазару на рад у Прекршајни суд у Рашки ради поступања у већу“, те да се под тачком 5 

дода тачка:  “Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија 

у Основни суд у Младеновцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 53/21 од 

28. маја 2021. године“. 

 

 Констатује се да су присутни чланови Високог савета судства једногласно 

сагласни са напред изнетим предлогом. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства отвара Прву редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи 

измењени  

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

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

одржана 23.12.2021. године; 

 

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

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

93/21 од 24. септембра 2021. године; 

 

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

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

93/21 од 24. септембра 2021. године; 

 

4. Доношење одлуке о упућивање  судије Прекршајног суда у Новом Пазару на рад у 

Прекршајни суд у Сјеници ради поступања у већу;   

 

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

Основни суд у Младеновцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

53/21 од 28. маја 2021. године; 

 

6. Давање мишљења на Нацрт закона о допуни Закона о ванпаричном поступку;   
 

7. Доношење одлука о избору судија на сталну судијску функцију, који су први пут 

бирани на судијску функцију на период од три године; 

 

8. Доношење одлуке о измени одлуке о образовању Комисије Вишег суда у Новом 

Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду; 

 

9. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 
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10. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

11. 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 

Прву редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

    * 

 

 

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

одржана 23.12.2021. године; 

 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са 

Двадесет шесте седнице Високог савета судства која је одржана 23.12.2021. године. 

 

Констатује се да у гласању о усвајању записника нису учествовали: Маја 

Поповић, Владимир Ђукановић и др Ранко Кеча, с обзиром да нису били присутни 

на седници са које се записник усваја. 

 

 

    * 

 

 

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

Први основни суд у Београду који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

93/21 од 24. септембра 2021. године; 

 

 

Судија Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове 

тачке дневног реда даје реч члану Комисије Високог савета судства судији Жаку 

Павловићу. 

 

Судија Жак Павловић наводи да је оглас за избор судија за Први основни суд у 

Београду расписан за 10 упражњених судијских места. Комисија Високог савета судства у 

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

чланови комисије је спровела процедуру по објављеном огласу, испитала испуњеност 

услова стручности и оспособљености кандидата, спровела испит, обавила разговор са 

кандидатима, сачинила листу предлога кандидата по азбучном реду презимена кандидата 
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и предлаже да се за избор за судију Првог основног суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србији корисник почетне обуке на Правосудној академији Велибор 

Војводић. Упознао је присутне чланове Савета са садржином личне и радне биографије 

канидата.  

 

Судија Жак Павловић изјављује да Комисија Високог савета судства предлаже да 

се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној скупштини Републике 

Србије предложи судијски помоћник Првог основног суда у Београду Бојана Жежељ. 

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

са оценом рада кандидата и са оценом са испита. 

 

Судија Жак Павловић наводи да Комисија Високог савета судства предлаже да се 

за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној скупштини Републике Србије 

предложи судијски помоћник Апелационог суда у Београду Бојана Јокић. Упознао је 

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

рада кандидата и са оценом са испита. 

 

Судија Жак Павловић изјављује да Комисија Високог савета судства предлаже да 

се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној скупштини Републике 

Србије предложи судијски помоћник Вишег суда у Београду Данка Комненовић. 

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

са оценом рада кандидата и са оценом са испита. 

 

 Судија Жак Павловић наводи да Комисија Високог савета судства предлаже да 

се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној скупштини Републике 

Србије предложи судијски помоћник Вишег суда у Београду Соња Кустурић. Упознао је 

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

рада кандидата и са оценом са испита. 

 

Судија Жак Павловић наводи да Комисија Високог савета судства предлаже да се 

за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној скупштини Републике Србије 

предложи судијски помоћник Апелационог суда у Београду Сања Рацо. Упознао је 

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

рада кандидата и са оценом са испита. 

 

 Судија Жак Павловић изјављује да Комисија Високог савета судства предлаже 

да се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној скупштини Републике 

Србије предложи судијски помоћник Вишег суда у Београду Данило Симић. Упознао је 

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

рада кандидата и са оценом са испита. 

 

Судија Жак Павловић изјављује да Комисија Високог савета судства предлаже да 

се за избор за судију Првог оснвног суда у Београду Народној скупштини Републике 

Србије предложи  судијски помоћник Апелационог суда у Београду Иван Станковић.  

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

са оценом рада кандидата и са оценом са испита. 
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Судија Жак Павловић наводи да Комисија Високог савета судства предлаже да се 

за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној скупштини Републике Србије 

предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији Марија Сударевић 

Милановић. Упознао је присутне чланове Савета са садржином личне и радне биографије 

кандидата. 

 

Судија Жак Павловић изјављује да Комисија Високог савета судства предлаже да 

се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној скупштини Републике 

Србије предложи судијски помоћник Апелационог суда у Београду Милена Ћеранић. 

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

са оценом рада кандидата и са оценом са испита. 

 

 

Судија Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да 

Велибор Војводић ради у Врховном касационом суду и да је Грађанско одељење Врховног 

касационог суда на Општој седници Врховног касационог суда посебно истакло његове 

квалитете иако је он са Правосудне академије, те да је на општој седници то учинила и 

председница судске праксе ВКС-а судија Јасминка Станојевић која је истакла да је 

кандидат изузетан у сваком погледу, да је грађанску материју савладао више него добро, 

да ради најтеже одлуке које се раде у Врховном касационом суду и да је врло самосталан, 

детаљан и одличан кандидат. Такође, како се Врховни касациони суд изјашњавао на 

Општој седници о кандидатима који потичу из непосредно нижих судова, посебну 

подршку судија Врховног касационог суда добили су и кандидати Бојана Јокић и Иван 

Станковић. 

 

 Судија Јасмина Васовић – председница Високог савета судства је навела да, а 

што се тиче кандидата Соње Кустурић и Сање Рацо, то су кандидати са којима је лично 

радила и има непосредна сазнања о њиховом раду, те да су то такође одлични канидати 

који су дугогодишњи судски кадар и да су оспособљене да обављају судијску функцију. 

 

Судија Марија Аранђеловић Јуреша изјављује да је прочитала личне и радне 

биографије свих кандидата и да је сагласна са предлозима комисије и излагањем 

председнице Високог савета судства. Истиче да сви кандидати заслужују  да буду 

предложени Народној скупштини за избор за судију. Додала је и да је, при томе, Велибор 

Војводић објавио рад у Билтену Врховног касационог суда, а да се Данка Комненовић 

истиче и изузетним успехом на студијама. 

 

 

Судија Јасмина Васовић – предедница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној 

академији Велибор Војводић. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

       О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној скупштини  

Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији 

Велибор Војводић. 

 

 

Судија Јасмина Васовић – предедница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник Првог основног суда у 

Београду Бојана Жежељ. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Првог основног суда у  Београду Народној скупштини  

Републике Србије предложи судијски помоћник Првог основног суда у Београду 

Бојана Жежељ. 

 

 

Судија Јасмина Васовић – предедница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник Апелационог суда у Београду 

Бојана Јокић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Првог основног суда у  Београду Народној скупштини  

Републике Србије предложи судијски помоћник Апелационог суда у Београду Бојана 

Јокић. 

 

 

Судија Јасмина Васовић – предедница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник Вишег суда у Београду Данка 

Комненовић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

     О Д Л У К У 
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Да се за избор за судију Првог основног суда у  Београду Народној скупштини  

Републике Србије предложи судијски помоћник Вишег суда у Београду Данка 

Комненовић. 

 

 

Судија Јасмина Васовић – предедница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник Вишег суда у Београду Соња 

Кустурић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Првог основног суда у  Београду Народној скупштини  

Републике Србије предложи судијски помоћник Вишег суда у Београду Соња 

Кустурић. 

 

 

Судија Јасмина Васовић – предедница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник Апелационог суда у Београду 

Сања Рацо. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Првог основног суда у  Београду Народној скупштини  

Републике Србије предложи судијски помоћник Апелационог суда у Београду Сања 

Рацо. 

 

 

Судија Јасмина Васовић – предедница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник Вишег суда у Београду 

Данило Симић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Првог основног суда у  Београду Народној скупштини  

Републике Србије предложи судијски помоћник Вишег суда у Београду Данило 

Симић. 
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Судија Јасмина Васовић – предедница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник Апелационог суда у Београду 

Иван Станковић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Првог основног суда у  Београду Народној скупштини  

Републике Србије предложи судијски помоћник Апелационог суда у Београду Иван 

Станковић.  

 

 

Судија Јасмина Васовић – предедница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној 

академији Марија Сударевић Милановић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Првог основног суда у  Београду Народној скупштини  

Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији 

Марија Сударевић Милановић. 

 

 

Судија Јасмина Васовић – предедница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се за избор за судију Првог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник Апелационог суда у Београду 

Милена Ћеранић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Првог основног суда у  Београду Народној скупштини  

Републике Србије предложи судијски помоћник Апелационог суда у Београду 

Милена Ћеранић. 

 

 

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

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

93/21 од 24. септембра 2021. године; 

 

 

Судија Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове 

тачке дневног реда даје реч члану Комисије Високог савета судства судији Жаку 

Павловићу. 

 

Судија Жак Павловић изјављује да је оглас за избор судија у Други осовни суд у 

Београду расписан за два упражњена судијска места. Комисија Високог савета судства у 

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

чланови комисије је спровела процедуру по објављеном огласу, испитала испуњеност 

услова стручности и оспособљености кандидата, спровела испит, обавила разговор са 

кандидатима, сачинила листу предлога кандидата по азбучном реду презимена кандидата 

и предлаже да се за избор за судију Другог основног суда у Београду предложи Народној 

скупштини Републике Србији корисник почетне обуке на Правосудној академији Синиша 

Кнежевић. Упознао је присутне чланове Савета са садржином личне и радне биографије 

кандидата. 

 

 Судија Жак Павловић наводи да Комисија Високог савета судства предлаже да се 

за избор за судију Другог Основног суда у Београду предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник Трећег основног суда у Београду Ивана Стевић. 

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

са оценом рада кандидата и са оценом са испита. 

 

 

Судија Јасмина Васовић – предедница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се за избор за судију Другог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној 

академији Синиша Кнежевић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Другог основног суда у  Београду Народној скупштини  

Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији 

Синиша Кнежевић. 

 

 

Судија Јасмина Васовић – предедница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се за избор за судију Другог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник Трећег основног суда у 

Београду Ивана Стевић. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Другог основног суда у  Београду Народној скупштини  

Републике Србије предложи судијски помоћник Трећег основног суда у Београду 

Ивана Стевић. 

 

 

    * 

 

 

4. Доношење одлуке о упућивање  судије Прекршајног суда у Новом Пазару на рад у 

Прекршајни суд у Сјеници ради поступања у већу   

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је 

председница Прекршајног суда у Сјеници упутила Високом савету судства захтев за 

упућивање једног судије у Прекршајни суд у Сјеници ради поступања у Већу за 

одлучивање по приговору на решење о извршењу. У захтеву је наведено да у 

Прекршајном суду у Сјеници судијску функцију обављају троје судија, те да из тог 

разлога није могуће формирати веће од троје судија које би одлучивало по приговорима на 

решење о извршењу, с обзиром да судија  који је донео решење о принудној наплати 

против кога је уложен приговор не може као члан већа одлучивати о том приговору. На 

основу одредбе члана 20. Закона о судијама писану сагласност за упућивање на рад у 

Прекршајни суд у Сјеници ради поступања у Већу за одлучивање по приговору, доставила 

је судија Прекршајног суда у Новом Пазару Рамиза Хаџибеговић. Председник 

Прекршајног суда  у Сјеници и председник Прекршајног суда у Новом Пазару доставили 

су мишљења седница свих судија за упућивање судије. 

 

 Судија Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се судија Прекршајног суда у Новом Пазару Рамиза Хаџибеговић 

упути на рад у Прекршајни суд у Сјеници ради поступања у раду већа од троје судија и 

ради доношења одлуке по приговору на решење о извршењу, почев од 1. фебруара 2022. 

године док постоји потреба за упућивањем, а најдуже годину дана. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 РАМИЗА ХАЏИБЕГОВИЋ - судија Прекршајног суда у Новом Пазару, упућује 

се на рад у Прекршајни суд у Сјеници, ради поступања у раду већа од троје судија, ради 

доношења одлуке по приговору на решење о извршењу, почев од 1. фебруара 2022. 

године, док постоји потреба за упућивањем, а најдуже годину дана. 

 



11 

 

 

    * 

 

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

Основни суд у Младеновцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

53/21 од 28. маја 2021. године; 

 

 

Судија Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове 

тачке дневног реда даје реч члану Комисије Високог савета судства судији Жаку 

Павловићу. 

 

Судија Жак Павловић изјављује да је оглас за избор судије у Основни суд у 

Младеновцу расписан за једно упражњено судијско место. Комисија Високог савета 

судства у саставу: Вукица Кужић, председник комисије, Снежана Бјелогрлић и Жак 

Павловић чланови комисије је спровела процедуру по објављеном огласу, испитала 

испуњеност услова стручности и оспособљености кандидата, спровела испит, обавила 

разговор са кандидатима и предлаже да се за избор за судију Основног суда у Младеновцу 

предложи Народној скупштини Републике Србије судијски помоћик Основног суда у 

Младеновцу Оливера Мирчић. Упознао је присутне чланове Савета са садржином личне 

и радне биографије кандидата, са оценом рада кандидата и са оценом са испита. 

 

 

Судија Јасмина Васовић – предедница Високог савета судства ставља на 

гласање предлог да се за избор за судију Основног суда у Младеновцу Народној 

скупштини Републике Србије предложи судијски помоћник Основног суда у Младеновцу  

Оливера Мирчић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

      О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Младеновцу Народној скупштини  

Републике Србије предложи судијски помоћник Основног суда у Младеновцу 

Оливера Мирчић. 

 

    * 

 

 

6. Давање мишљења на Нацрт закона о допуни Закона о ванпаричном поступку;   
 

 

Судија Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове 

тачке дневног реда даје реч  известиоцу судији Вукици Кужић. 
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Судија Вукица Кужић изјављује да је Министарство правде Републике Србије у 

складу са законском процедуром доставило Високом савету судства материјал и текст  

Нацрта закона о допуни Закона о ванпарничном поступку, ради давања мишљења. 

Нацртом закона о допуни Закона о ванпарничном поступку предложена је измена у Закону 

о ванпарничном поступку  у члану 40. став 3. и то тако што на крају текста тачка се 

замењује запетом и додају речи: „а посебно да одреди да ли је то лице способно да врши 

изборно право“. Суштина ове допуне, односно предлога је нов Закон о избору народних 

посланика, па се јавила потреба да се  Закон о ванпарничном поступку  употпуни 

одредбом о правима да се бира, односно учествује и буде биран као народни посланик. 

Судија Вукица Кужић предлаже да Високи савет судства да позитивно мишљење на Нацрт 

закона о допуни Закона о ванпарничном поступку. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једогласно дао 

позитивно мишљење на Нацрт закона о допуни Закона о ванпарничном поступку. 

 

 

    * 
 

7. Доношење одлука о избору судија на сталну судијску функцију, који су први пут 

бирани на судијску функцију на период од три године; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

        О Д Л У К У 

- о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

МАРИЈАНА СРЕДОЈЕВИЋ ПАПАДОПУЛОС - судија Основног суда у Бачкој 

Паланци бира се на сталну судијску функцију у Основни суд у Бачкој Паланци почев од 

16.02.2022.године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

        О Д Л У К У 

  -о избору судије на сталну судијску функцију- 

 

РЕНАТА РАДАНОВИЋ КУДИЋ - судија Основног суда у Старој Пазови бира се 

на сталну судијску функцију у Основни суд у Старој Пазови почев од 15.02.2022.године. 

 

    * 
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8. Доношење одлуке о измени одлуке о образовању Комисије Вишег суда у Новом 

Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду; 

 

  Судија Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је 

председник Вишег суда у Новом Саду судија Мирослав Алимпић доставио допис Високом 

савету судства у коме је навео да је судија Анђелка Станојевић, а која је била заменик 

председника у Kомисији Вишег суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног 

суда у Новом Саду, изабрана за судију Апелацоног суда у Новом Саду - на коју функцију 

је ступила дана 25.11.2021. године и предложио да се за заменика председника Комисије 

именује судија Вишег суда у Новом Саду Мирела Николчић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

        О Д Л У К У  

 

     I - АНЂЕЛКИ СТАНОЈЕВИЋ - судији Апелационог суда у Новом Саду 

престаје дужност заменика председника Комисије Вишег суда у Новом Саду за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду.   

 

    II - МИРЕЛА НИКОЛЧИЋ - судија Вишег суда у Новом Саду именује се за 

заменика председника Комисије Вишег суда у за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног 

суда у Новом Саду.   

 

    * 

 

9. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Браниславу Дивљаку - судији Прекршајног суда у Руми престаје судијска 

функција 2. фебруара 2022. године због навршења радног века. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Дубравки Рогошић - судији Другог основног суда у Београду престаје судијска 

функција 3. фебруара 2022. године због навршења радног века. 
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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 

 

Милици Брдар - судији Основног суда у Параћину престаје судијска функција 

8. фебруара 2022. године због навршења радног века. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Драгани Гардиновачки - судији Прекршајног суда у Зрењанину престаје 

судијска функција 10. фебруара 2022. године због навршења радног века. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Биљани Гавриловић - судији Прекршајног апелационог суда престаје судијска 

функција 13. фебруара 2022. године због навршења радног века. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Весни Лазаревић - судији Управног суда престаје судијска функција 23. 

фебруара 2022. године због навршења радног века. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Светлани Димитријевић - судији Основног суда у Шапцу престаје судијска 

функција 23. фебруара 2022. године због навршења радног века. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 
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Миланки Иванић Јанкулов - судији Основног суда у Новом Саду престаје 

судијска функција 25. фебруара 2022. године због навршења радног века. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Милијану Милошићу, судији Вишег суда у Панчеву, престаје судијска 

функција 26. фебруара 2022. године, због навршења радног века. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Славици Митровић - судији Прекршајног суда у Београду престаје судијска 

функција 28. фебруара 2022. године због навршења радног века. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Светимиру Поповићу - судији Вишег суда у Новом Саду престаје судијска 

функција 28. фебруара 2022. године због навршења радног века. 

 

    * 

 

10. Доношење одлуке о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о престанку судијске функције 

 

Весни Луковић - судији Вишег суда у Новом Пазару престаје судијска 

функција 20. јануара 2022. године на лични захтев. 

 

    * 
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11. Разно: 

 

- Доношење одлуке о оглашавању избора судија за Виши суд у Новом Саду; 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У  

 

ОГЛАШАВА СЕ избор судија за Виши суд у Новом Саду за три судијска места. 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у поступку 

избора судија за Виши суд у Новом Саду. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

     

     О Д Л У К У 

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Високог савета судства у поступку избора судија за 

Виши суд у Новом Саду у саставу: 

 

 Судија Зорана Делибашић - изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, председник комисије 

  

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

члан комисије 

  

Марија Аранђеловић Јуреша - изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, члан комисије.  

 

Седница Високог савета судства завршена је у 11. 35 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                                  ПРЕДСЕДНИК 

                     ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                         Јасмина Васовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


