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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-2/2022-01 

Датум: 03.02.2022. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК 

  
СА ДРУГЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 3. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 11,05 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 

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

- Марија Аранђеловић Јуреша – изборни члан Високог савета судства из реда 

судија 

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

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

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

локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије 

 

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 пре почетка седнице 

предлаже да се допуни дневни рад за Другу редовну седницу Високог савета судства тако 

што ће се под тачком 3. дневног реда: „Доношење одлуке о расписивању огласа за избор 

председника суда у: Први основни суд у Београду, Други основи суд у Београду“ додати: „ 

Прекршајни суд у Краљеву, Основни суд у Сјеници, Виши суд у Пироту, Виши суд у 

Прокупљу, Основни суд у Сурдулици и Прекршајни суд у Лозници“. 
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Констатује се да су присутни чланови Високог савета судства једногласно 

сагласни са напред изнетим предлогом. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства отвара Другу редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи 

допуњени 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

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

20.01.2022. године; 

 

2. Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија у: 

- Врховни касациони суд, 

- Прекршајни суд у Лозници, 

- Основни суд у Рашки. 

 

3. Доношење одлуке о расписивању огласа за избор председника суда  у: 

-Први основни суд у Београду, 

-Други основни суд у Београду, 

-Прекршајни суд у Краљеву,  

-Основни суд у Сјеници, 

-Виши суд у Пироту, 

-Виши суд у Прокупљу, 

-Основни суд у Сурулици 

-Прекршајни суд у Лозници 

 

4. Доношење одлуке по жалби  заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета 

судства изјављене против решења Дисциплинске комисије Високог савета 

судстсва број:116-04-00358/2021-05 од 24.11.2021. годинe; 

 

5. Доношење одлуке о постављењу Бранке Томашевић за  помоћника секретара 

Високог савета судства за Сектор за материјално-финансијске послове ;  

 

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

 

7. 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 

Другу 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 Прве седнице Високог савета судства која је одржана 

20.01.2022. године; 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са Прве 

седнице  Високог савета судства која је одржана 20.01.2022. године. 

 

Констатује се да у гласању о усвајању записника није учествовала Зорана 

Делибашић, с обзиром да није били присутна на седници са које се записник усваја. 

 

 

    * 

 

 

2. Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија у: 

- Врховни касациони суд, 

- Прекршајни суд у Лозници, 

- Основни суд у Рашки. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да се у својству 

председника Врховног касационог суда писаним путем обратила Високом савету судства 

са захтевом да се огласи избор пет судија за Врховни касациони суд. Председник 

Основног суда у Рашки се обратио Високом савету судства захтевом за оглашавањем 

избора  једног судије за  Основни суд у Рашки и председник Прекршајног суда у Лозници 

је такође поднео захтев Савету  за оглашавање избора једног судије за Прекршајни суд у 

Лозници. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се огласи избор судија за Врховни касациони суд за пет судијских места, за 

Прекршајни суд у Лозници за једно судијско место и за Основни суд у Рашки за једно 

судијско место. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства  једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

 

 ОГЛАШАВА СЕ избор судија за: 
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        - Врховни касациони суд - за пет судијских места, 

        - Прекршајни суд у Лозници – за једно судијско место, 

        - Основни суд у Рашки – за једно судијско место. 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у поступку 

избора судија за Врховни касациони суд; 

 

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 Врховни касациони суд у саставу: 

 

  - Зорана Делибашић, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, председик комисије, 

  - Александар Пантић, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, члан комисије, 

  - Марија Аранђеловић Јуреша, изборни члан Високог савета судства 

из реда судија, члан комисије. 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у поступку 

избора судија за Прекршајни суд у Лозници и Основни суд у Рашки; 

 

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 Прекршајни суд у Лозници и Основни суд у Рашки у саставу: 

 

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

председик комисије, 

  - Снежана Бјелогрлић, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, члан комисије, 

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

члан комисије. 

 

 

 

    * 
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3. Доношење одлуке о расписивању огласа за избор председника суда  у: 

-Први основни суд у Београду, 

-Други основни суд у Београду  

-Прекршајни суд у Краљеву,  

-Основни суд у Сјеници, 

-Виши суд у Пироту, 

-Виши суд у Прокупљу, 

-Основни суд у Сурдулици, 

-Прекршајни суд у Лозници 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства  једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

 

  ОГЛАШАВА СЕ избор председника суда за: 

 

-Први основни суд у Београду, 

-Други основни суд у Београду,  

-Прекршајни суд у Краљеву,  

-Основни суд у Сјеници, 

-Виши суд у Пироту, 

-Виши суд у Прокупљу, 

-Основни суд у Сурдулици, 

-Прекршајни суд у Лозници. 

 

 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у поступку 

избора председника суда за Виши суд у Пироту и Виши суд у Прокупљу: 

 

 

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 

председника суда за Виши суд у Пироту и Виши суд у Прокупљу у саставу: 

 

  - Зорана Делибашић, изборни члан Високог савета судства из реда 

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

судија, члан комисије, 

  - Марија Аранђеловић Јуреша, изборни члан Високог савета судства 

из реда судија, члан комисије. 

 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у поступку 

избора председника суда за: Први основни суд у Београду, Други основни суд у 

Београду, Прекршајни суд у Краљеву, Основни суд у Сјеници, Основни суд у 

Сурдулици и Прекршајни суд у Лозници; 

 

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 председика 

суда за: Први основни суд у Београду, Други основни суд у Београду, Прекршајни суд у 

Краљеву, Основни суд у Сјеници, Основни сд у Сурдулици и Прекршајни суд у Лозници, 

у саставу: 

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

председик комисије, 

  - Снежана Бјелогрлић, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, члан комисије, 

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

члан комисије. 

 

 

    * 

 

 

4. Доношење одлуке по жалби  заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета 

судства изјављене против решења Дисциплинске комисије Високог савета 

судстсва број:116-04-00358/2021-05 од 24.11.2021. годинe; 

 

 

Констатује се да је одлучивање по овој тачки дневног реда затворено за 

јавност. 

 

Констатује се да је писана садржина одлучивања по овој тачки дневног реда 

издвојена у коверти и чини саставни део овог записника. 

 

    * 
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5. Доношење одлуке о постављењу Бранке Томашевић за  помоћника секретара 

Високог савета судства за Сектор за материјално-финансијске послове ;  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

БРАНКА ТОМАШЕВИЋ поставља се за помоћника секретара Високог савета 

судства за Сектор за материјално-финансијске послове на период од пет година, почев од 

03.02.2022.године. 

 

    * 

 

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

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савт судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

      - о престанку судијске функције- 

 

СНЕЖАНИ УЛЕМЕК РАЦИЋ судији Основног суда у Старој Пазови, престаје 

судијска функција на лични захтев дана 03.02.2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савт судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

      - о престанку судијске функције- 

 

БОЈАНИ РАДОЧАЈ УБОВИЋ, судији Основног суда у Новом Саду, престаје 

судијска функција на лични захтев дана 03.02.2022. године. 

 

 

    * 

7. Разно: 

 

 

- Доношење одлуке о ванредном вредновању рада кандидата из реда судија који 

су поднели пријаву на оглас за избор судија који је објављен у „Службеном гласнику 

РС“ бр.120/21 од 10.12.2021.године и на оглас који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“ бр. 129/21 од 28.12.2021.године; 
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 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији  Марији Аранђеловић Јуреши. 

 

 Судија Марија Аранђеловић Јуреша изјављује да је потребно да Високи савет 

судства донесе одлуку о ванредном вредновању  рада кандидата из реда судија који су 

поднели пријаву на оглас за избор судија који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

бр.120/21 од 10.12.2021.године и на оглас који је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 

129/21 од 28.12.2021.године, према списку који је достављен у материјалу за седницу. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савт судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У  

 

ВАНРЕДНО СЕ ВРЕДНУЈЕ рад кандидата из реда судија који су поднели 

пријаву на огласе за избор судија за Виши суд у Крагујевцу, Виши суд у Шапцу, 

Привредни суд у Нишу, Привредни суд у Ужицу, Основни суд у Панчеву, Основни суд у 

Крушевцу, Основни суд у Суботици и Прекршајни суд у Београду који је објављен у 

“Службеном гласнику РС“ бр. 120/21 од 10.12.2021.године и на оглас за избор судија за 

Апелациони суд у Нишу и Виши суд у Сремској Митровици који је објављен у 

“Службеном гласнику РС“ бр. 129/21 од 28.12.2021.године, према списку који је саставни 

део овог записника, а за период од последњег вредновања до дана објављивања огласа. 

 

 

- Доношење одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Прекршајног суда у Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем 

Милановцу, Прекршајног суда у Јагодини, Прекршајног суда у Крагујевцу, 

Прекршајног суда у Краљеву, Прекршајног суда у Крушевцу, Прекршајног суда у 

Новом Пазару, Прекршајног суда у Параћину, Прекршајног суда у Пожаревцу, 

Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног суда у Пријепољу, Прекршајног суда у 

Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног суда у Трстенику, Прекршајног 

суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је председник 

Прекршајног апелационог суда, судија Леонида Поповић  дана 01.02.2022. године 

доставила допис Високом савету судства у коме је навела да судија Биљана Гавриловић, 

која је заменик председника у Kомисији Прекршајног апелационог суда за спровођење 

поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Прекршајног суда у 

Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног суда у Јагодини, 

Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, Прекршајног суда у 

Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног суда у Параћину, 

Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног суда у 

Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног суда у 

Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу, одлази у пензију дана 
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13.02.2022. године. Предложила је да се за заменика председника Комисије именује судија 

Биљана Јовановић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савт судства једногласно донео 

 

        О Д Л У К У    

 

                I 

 

 БИЉАНИ ГАВРИЛОВИЋ, судији Прекршајног апелационог суда, престаје 

дужност заменика председника Kомисије Прекршајног апелационог суда за спровођење 

поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Прекршајног суда у 

Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног суда у Јагодини, 

Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, Прекршајног суда у 

Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног суда у Параћину, 

Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног суда у 

Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног суда у 

Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу. 

 

         II 

 

БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ, судија Прекршајног апелационог суда именује се за 

заменика председника Kомисије Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Прекршајног суда у 

Аранђеловцу, Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Прекршајног суда у Јагодини, 

Прекршајног суда у Крагујевцу, Прекршајног суда у Краљеву, Прекршајног суда у 

Крушевцу, Прекршајног суда у Новом Пазару, Прекршајног суда у Параћину, 

Прекршајног суда у Пожаревцу, Прекршајног суда у Пожеги, Прекршајног суда у 

Пријепољу, Прекршајног суда у Рашки, Прекршајног суда у Сјеници, Прекршајног суда у 

Трстенику, Прекршајног суда у Чачку и Прекршајног суда у Ужицу. 

 

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

 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                                  ПРЕДСЕДНИК 

                     ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                         Јасмина Васовић 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Предлог кандидата-списак чији рад треба да се вреднује, а који су конкурисали: 

- Оглас за избор судија “ Службени гласник РС“ бр. 120/21 OД  10.12.2021. г 

- Оглас за избор судија “ Службени гласник РС“ бр. 129/21 ОД 28.12.2021. г 

 

1. МИРИЋ БИЉАНА, ПРЕКРШАЈНИ СУД У НИШУ 

2. JAЊУШЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ 

3. МИСАИЛОВИЋ СУНЧИЦА, ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ 

4. МИЋИЋ ДУШИЦА, ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ 

5. БЕАТОВИЋ ДУЊА, ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ 

6. ВАСИЋ АЛЕКСАНДРА, ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПАНЧЕВУ 

7. МЕДАКОВИЋ САНДРА, ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПАНЧЕВУ 

8. ПРЉА НАДА, ПРЕКРШАЈНИ СУД У СУБОТИЦИ 

9. ВУЛЕТИЋ МИРОСЛАВ, ПРЕКРШАЈНИ СУД У КРАЉЕВУ 

10. БАТАВЕЉИЋ ВУЧКОВИЋ БИЉАНА, ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 

11. МАКСИМОВИЋ МИРЕЛА, ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 

12. ПИРКОВИЋ ИВАН, ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 

13. РАДОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА, ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 

14. РАТКОВИЋ МИЛЕНА, ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 

15. РАШКОВИЋ ДАРКО, ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 

16. СТЕВАНОВИЋ БРАТИСЛАВ, ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 

17. СТЕВАНОВИЋ МАРИЈА, ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 

18. ВУЈАНОВИЋ КАТАРИНА, ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ 

19. ИЛИЋ ТАТЈАНА, ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ 

20. ЈОВАНОВИЋ СЛАЂАНА, ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ 

21. САВИЋ ЗОРАН, ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ 

22. АЛЕКСИЋ НЕЛА, ВИШИ СУД  У НИШУ 

23. ВУКОСАВЉЕВИЋ ОБРАДОВИЋ СНЕЖАНА, ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ 

24. ГИРИЋ АЛЕКСАНДАР, ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ 

25. ДРАШКОВИЋ МИРКО, ВИШИ СУД  У НИШУ 

26. ДУЈАКОВИЋ САША, ПРЕДСЕДНИК ОСНОВНОГ СУДА У НИШУ  

27. ЂОРИЋ ВУЈАЧИЋ ЈЕЛЕНА, ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ 

28. ИГЊАТОВИЋ ПЕЈЧИЋ ЈЕЛЕНА, ВИШИ СУД  У НИШУ 

29. ЛУКИЋ ВИДОЈКОВИЋ АНА, ВИШИ СУД  У НИШУ 

30. МАРЈАНОВИЋ ДРАГАН, ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ 

31. МИЛАДИНОВИЋ ЈАСМИНА, ОСНОВНИ СУД У НИШУ 

32. ПАВЛОВИЋ ЈЕЛЕНА, ВИШИ СУД  У НИШУ 

33. ПАНИЋ БРАНИСЛАВА, ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ 

34. ПЕРУНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, ВИШИ СУД У ЛЕСКОВЦУ 

35. САВИЋ ДРАГАНА, ВИШИ СУД  У НИШУ 

36. СТЕФАНОВА МИРА, ВИШИ СУД  У НИШУ 

37. ТОНИЋ КАТАРИНА, ВИШИ СУД  У НИШУ 

38. ЋИРИЋ ЈОВАНКА, ВИШИ СУД  У ПРОКУПЉУ 

39. СОЛАРЕВИЋ СНЕЖАНА, ОСНОВНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 
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40. ТРНИНИЋ БРАНИСЛАВ, ПРЕДСЕДНИК ОСНОВНОГ СУДА У СРЕМСКОЈ 

МИТРОВИЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


