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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-5/2022-01 

Датум: 17.03.2022. године 

Б е о г р а д 
 

 

ЗАПИСНИК 

 
СА ПЕТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 17. МАРТА 2022. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 11,30 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 

- Гордана Вељовић – изборни члан Високог савета судства из реда судија 

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

судија 

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

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

- др Ранко Кеча – изборни члан Високог савета судства из реда професора правног 

факултета 

Поред чланова Високог савета судства седници присуствује Мила Стаменковић - 

помоћник секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Високог савета судства се тонски снима. 

 

  

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства отвара Пету 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 Четврте седнице Високог савета судства која је одржана 

03.03.2022. године; 

 

2. Анализа оптерећености судова у Републици Србији; 

 

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

Основног суда у Панчеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

109/21 од 19. новембра 2021. године; 

 

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

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

53/21 од 28. маја 2021. године; 

 

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

Основни суд у Лазаревцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 93/21 

од 24. септембра 2021. године; 

 

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

Привредни апелациони суд, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

107/21 од 12. новембра 2021. године; 

 

7. Доношење Одлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели пријаве 

на оглас  за избор судија за Виши суд у Новом Саду, који је објављен  у 

„Службеном гласнику РС“ број 10/22 од 28.01.2022. године; 

 

8. Доношење Одлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели пријаве 

на оглас  за избор судија за Врховни касациони суд, који је објављен  у 

„Службеном гласнику РС“ број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

9. Доношење Одлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели пријаве 

на оглас  за избор за председника суда за Први основни суд у Београду, Други 

основни суд у Београду и Прекршајни суд у Лозници, који је објављен  у 

„Службеном гласнику РС“ број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

10. Доношење одлуке о упућивању судија на обавезну обуку; 

 

11. Доношење одлуке по предлогу Дисциплинске комисије Високог савета судства за 

покретање поступка за утврђивање разлога за разрешење председника суда за 

утврђен тежак дисциплински прекршај број: 116-04-00466/2021-05 од 04.02.2022. 

године; 

 

12. Доношење одлуке о именовању представника Републике Србије из реда судија у 

Међународној хашкој мрежи судија; 
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13. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

14. Доношење одлуке о престанку  функције  судије поротника на лични захтев; 

 

15. 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 

Пету редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

    *** 

 

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

03.03.2022. године; 

 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са 

Четврте седнице Високог савета судства која је одржана дана 03.03.2022. године. 

 

 

    *** 

 

2. Анализа оптерећености судова у Републици Србији; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да није у 

целости урађена анализа оптерећености судова у Републици Србији у виду описне анализе 

о раду за основне судове, прекршајне судове и за апелационе судове и предлаже да се 

одлучивање по овој тачки дневног реда одложи до израде описних анализа рада наведених 

судова. 

 

Констатује се да су сви чланови Савета једногласно сагласни са напред изнетим 

предлогом. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да се за 

израду описне анализе основних и прекршајних судова одређује судија Жак Павловић. За 

израду описне анализе виших судова и привредних судова  одређује се  судија Марија 

Аранђеловић Јуреша. За израду описне анализе апелационих судова одређује се судија 

Вукица Кужић. 

 

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

председника Основног суда у Панчеву, који је објављен у „Службеном гласнику 

РС“ број 109/21 од 19. новембра 2021. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч члану Комисије Високог савета судства судији Снежани Бјелогрлић. 

 

Судија Снежана Бјелогрлић изјављује да су се по огласу за избор председника 

Основног суда у Панчеву пријавила два кандидата Бојан Величковић, судија Основног 

суда у Панчеву и Светлана Лазаревић судија Вишег суда у Панчеву. Комисија Високог 

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

Павловић, чланови комисије, прегледала је достављене пријаве кандидата, прибавила 

оцену рада кандидата, прибавила мишљење о пријављеним кандидатима од седнице свих 

судија суда за који се предлаже избор председника, вредновала програм рада кандидата и 

обавили разговор са кандидатима.   

 Судија Снежана Бејелогрлић упознала је присутне чланове Савета са личном и 

радном биографију кандидата Бојана Величковића, са оценом рада, са оценом  програма 

рада, са оценом са разговора и са садржином мишљења седнице свих судија Основног 

суда у Панчеву. Наводи да је овај кандидат добио четворку за програм рада који је 

написан на једној страни.  Имајући у виду да је наведени кандидат сада вршилац функције 

председника суда, могао је детаљније и аналитичније да напише свој програм, за разлику 

од кандидата Светлане Лазаревић која је за програм рада добила оцену пет.  

 Судија Сенжана Бјелогрлић упознала је присутне чланове Савета са личном и 

радном биографијом кандидата Светлане Лазаревић, са оценом рада, са оценом програма 

рада, са оцено са разговора и са садржином мишљења седнице свих судија Основног суда 

у Панчеву. 

 Судија Снежана Бјелогрлић изјављује да Комисија Високог савета судства 

предлаже да се за избор за председника Основог суда у Панчеву Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Вишег суда у Панчеву Светлана Лазаревић. 

  

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије предложи судија Вишег суда у Панчеву Светлана Лазаревић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

   

     О Д Л У К У  

 

 Да се за избор председника Основног суда у Панчеву Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Вишег суда у Панчеву Светлана Лазаревић. 

 

 

 

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

Прекршајни суд у Београду, 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 Вукици 

Кужић. 

 

 Судија Вукица Кужић изјављује да на оглас који је објављен 28.05.2021. године за 

избор судија у Прекршајни суду Београду јавило се 77 кандидата, оглас је расписан за 

седам судијских места. Комисија Високог савета судства у саставу: Вукица Кужић, 

председник комисије, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, чланови комисије, спровела је 

комплетну процесну процедуру, испитала испуњеност свих услова, стручност и 

оспособљеност кандидата, па на основу спроведеног поступка предлаже да се за избор за 

судију Прекршајног суда у Београду Народној скупштини Републике Србије предложе 

следећих седам кандидата: 

 Јелена Радовић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду. Судија 

Вукица Кужић упознала је присутне чланове Савета са садржином личне и радне 

биографије кандидата, са садржином мишљења седнице свих судија Прекршајног 

апелационог суда, са оценом рада и са оценом са испита. Судија Вукица Кужић је истакла 

да  кандидат има посебну подршку судије Весне Адамовић Скандрић која је писано дала 

опис рада за овог кандидата. 

 Данијела Ђукић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду. Судија 

Вукица Кужић упознала је присутне чланове Савета са садржином личне и радне 

биографије кандидата, са садржином мишљења седнице свих судија Прекршајног суда у 

Београду и са садржином мишљења седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, 

са оценом рада и са оценом са испита. 

 Драгана Ђукић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду. Судија 

Вукица Кужић упознала је присутне чланове Савета са садржином личне и радне 

биографије кандидата, са садржином мишљења седнице свих судија Прекршајног суда у 

Београду и са садржином мишљења седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, 

са оценом рада и са оценом са испита.  

 Ирена Плескоњић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. Судија 

Вукица Кужић упознала је присутне чланове Савета са личном и радном биографијом 

кандидата, са завршном оценом са испита на Правосудној академији. Судија Вукица 

Кужић истиче да је овај кандидат присуствовала мноштву семинара и поседује бројне 

сертификате из посебних знања из области Закона о заштити узбуњивача, Европске 

конвенције о људским правима и из кривичне области. 

 Ана Јанковић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду. Судија Вукица 

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

кандидата, са садржином мишљења седнице свих судија Вишег суда у Београду и са 

садржином мишљења седнице свих судија Апелационог суда у Београду, са оценом рада и 

са оценом са испита. 

 Невена Стефановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду. Судија 

Вукица Кужић упознала је присутне чланове Савета са садржином личне и радне 
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биографије кандидата, са садржином мишљења седнице свих судија Прекршајног суда у 

Београду и са садржином мишљења седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, 

са оценом рада и са оценом са испита. 

 Ивана Марковић, судијски помоћник у Прекршајном суду Београду. Судија 

Вукица Кужић упознала је присутне чланове Савета са садржином личне и радне 

биографије кандидата, са садржином мишљења седнице свих судија Прекршајног суда у 

Београду и са садржином мишљења седнице свих судија Прекршајног апелационог суда, 

са оценом рада и са оценом са испита. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије предложи судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду Јелена 

Радовић. 

 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

 

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

Републике Србије предложи судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду 

Јелена Радовић. 

 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије предложи судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду Данијела 

Ђукић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

 

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

Републике Србије предложи судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду 

Данијела Ђукић. 
 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије предложи судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду Драгана 

Ђукић. 
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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 Прекршајног суда у Београду Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду 

Драгана Ђукић. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији Ирена 

Плескоњић. 

 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

 

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

Републике Србије предложи корисник почетне обуке на Правосудној академији 

Ирена Плескоњић. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије предложи судијски помоћник у Вишем суду у Београду Ана Јанковић. 

 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

 

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

Републике Србије предложи судијски помоћник у Вишем суду у Београду Ана 

Јанковић. 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије предложи судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду Невена 

Стефановић. 
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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 Прекршајног суда у Београду Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду 

Невена Стефановић. 
 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Републике Србије предложи судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду Ивана 

Марковић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

 

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

Републике Србије предложи судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду 

Ивана Марковић. 
 

 

 

    *** 

 

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

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

93/21 од 24. септембра 2021. године; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Вукици 

Кужић. 

 

 

 Судија Вукица Кужић изјављује да је на оглас за избор судија у Основни суд у 

Лазаревцу пријаве поднело 53 кандидата. Олгас је расписан за два судијска места. 

Комисија Високог савета судства у саставу: Вукица Кужић, председник комисије, 

Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, чланови комисије је спровела комплетну конкурсну 

процедуру, испитала стручност, оспособљеност и испуњеност свих услова па је од 53 

кандидата издвојила два кандидата као најбоља то су: 

 Сања Симовић, судијски помоћник у Основном суду у Лазаревцу.  Судија Вукица 

Кужић упознала је присутне чланове Савета са садржином личне и радне биографије 
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кандидата, са садржином мишљења седнице свих судија Основног суда у Лазареавцу и са 

садржином мишљења седнице свих судија Вишег суда у Београду, са оценом рада и са 

оценом са испита. 

            Данијела Чворо, судијски помоћник у Другом основном суду у Београду. Судија 

Вукица Кужић упознала је присутне чланове Савета са садржином личне и радне 

биографије кандидата, са садржином мишљења седнице свих судија Другог основног суда 

у Београду и са садржином мишљења седнице свих судија Вишег суда у Београду, са 

оценом рада и са оценом са испита. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Лазаревцу Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник у Основном суду у Лазаревцу Сања 

Симовић. 

 

 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 Лазаревцу Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник у Основном суду у Лазаревцу Сања 

Симовић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Лазаревцу Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник у Другом Основном суду у Београду 

Данијела Чворо. 

 

 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 Лазаревцу Народној скупштини 

Републике Србије предложи судијски помоћник у Другом основном суду у Београду 

Данијела Чворо. 

 

 

    *** 

 

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

Привредни апелациони суд, који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 

107/21 од 12. новембра 2021. године; 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Зорани 

Делибашић. 

 

Судија Зорана Делибашић изјављује да се на оглас објављен у „Службеном 

гласнику РС“ број 107/21 од 12.11.2021. године, за избор две судије Привредног 

апелационог суда, пријавило 11 кандидата. Комисија Високог савета судства у саставу: 

Зорана Делибашић, председник комисије, Гордана Вељовић и Марија Аранђеловић 

Јуреша, чланови комисије, спровела је компелтно изборни поступак и Високом савету 

судства предлаже да се за судије Привредног апелационог суда по азбучном реду изаберу: 

Весна Вулевић, судија Привредног суда у Београду. Судија Зорана Делибашић 

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

садржином мишљења седнице сивх судија Привредног суда у Београду и са мишљењем 

седнице свих судија Привредног апелационог суда и са оценом рада кандидата. 

Никола Ивчевски, судија Привредног суда у Београду. Судија Зорана Делибашић 

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

садржином мишљења седнице сивх судија Привредног суда у Београду и са мишљењем 

седнице свих судија Привредног апелационог суда и са оценом рада кандидата. 

 

Судија Снежана Бјелогрлић, након добијене речи предлаже да се за судију 

Привредног апелационог суда изабере судија Привредног суда у Београду Светлана 

Ђурић. Судија Снежана Бјелогрлић упознала је присутне чланове Савета са личном и 

радном биографијом кандидата. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Привредног апелационог суда изабере судија Привредног суда у 

Београду Весна Вулевић. 

 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У  

         - о избору судије – 

 

 ВЕСНА ВУЛЕВИЋ, судија Привредног суда у Београду бира се за судију 

Привредног апелационог суда у Београду. 

 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Привредног апелационог суда изабере судија Привредног суда у 

Београду Никола Ивчевски. 

 

 

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



11 

 

 

 

     О Д Л У К У  

         - о избору судије – 

 

 НИКОЛА ИВЧЕВСКИ, судија Привредног суда у Београду бира се за судију 

Привредног апелационог суда у Београду. 

 

 

 ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Гордана Вељовић, 

Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и др Ранко Кеча 

 

 ПРОТИВ: Снежана Бјелогрлић 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за судију Привредног апелационог суда изабере судија Привредног суда у 

Београду Светлана Ђурић. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

ЗА: Снежана Бјелогрлић 

 

ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Вукица Кужић, Гордана 

Вељовић, Марија Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић и др Ранко Кеча 

 

 

 

    *** 

 

7. Доношење Одлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели пријаве 

на оглас  за избор судија за Виши суд у Новом Саду, који је објављен  у 

„Службеном гласнику РС“ број 10/22 од 28.01.2022. године; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

                  О Д Л У К У 

 

ВАНРЕДНО СЕ ВРЕДНУЈЕ рад кандидата из реда судија који је  поднела пријаву 

на оглас за избор судија, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 10/22 од 

28.01.2022. године за Виши суд у Новом Саду,  Бранке Поповић, судије Основног суда у 

Новом Саду, за период почев од 07.03.2020. године до дана објављивања огласа. 
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    *** 

 

8. Доношење Одлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели пријаве 

на оглас  за избор судија за Врховни касациони суд, који је објављен  у 

„Службеном гласнику РС“ број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет 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, који је  објављен у „Службеном гласнику РС“, број 

18/22 од 11.02.2022. године за Врховни касациони суди и то: судије Привредног 

апелационог суда Браниславе Горавице, судије Апелационог суд у Новом Саду Саве 

Ђурђића, за период почев од 06.04.2021. године до дана објављивања огласа, судије Вишег 

суда у Јагодини Лепомира Милосављевића, судије Вишег суда у Панчеву Ксеније 

Огризовић и судије Другог основног суда у Београду Татјане Петровић за период почев од 

11.06.2020. године до дана објављивања огласа. 

 

 

 

    *** 

 

9. Доношење Одлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели пријаве 

на оглас  за избор за председника суда за Први основни суд у Београду, Други 

основни суд у Београду и Прекршајни суд у Лозници, који је објављен  у 

„Службеном гласнику РС“ број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У  

 

 

ВАНРЕДНО СЕ ВРЕДНУЈЕ рад кандидата који су поднели пријаву на оглас за 

избор за председнике судова, који  је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 18/22 од 

11.02.2022. године и то: судије Вишег суда у Београду Ивана Јовичића за период почев од 

06.04.2021. године до дана објављивања огласа и судије Прекршајног суда у Лозници 

Милана Кесеровића за период почев од 10.06.2021. године до дана објављивања огласа. 

 

 

 

 

    *** 
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10. Доношење одлуке о упућивању судија на обавезну обуку; 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства, након дискусије, 

констатује да је Савет нашао да је потребно да се судије чија су имена наведена у 

материјалу седнице за ову тачку дневног реда поново ванредно вреднују, услед 

неуједначене примене Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за 

вредновање рада судија и председника судова од стране Комисија за споровођење 

поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника судова.  

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

     О Д Л У К У  

 

ВАНРЕДНО СЕ вреднује рад: Јасмине Исаковић, судије Основног суда у Бору, 

Јасмине Глишић, судије Прекршајног суда у Београду, Будимира Стефановића, судије 

Прекршајног суда у Лозници, Јасне Беловић, судије Апелационог суда у Београду, Весне 

Секулић, судије Апелационог суда у Београду и Милице Аксентијевић, судије 

Апелационог суда у Београду. 

 

 

    *** 

 

11. Доношење одлуке по предлогу Дисциплинске комисије Високог савета судства 

за покретање поступка за утврђивање разлога за разрешење председника суда 

за утврђен тежак дисциплински прекршај број: 116-04-00466/2021-05 од 

04.02.2022. године; 

 

 

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

јавност. 

 

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

налази у коверти, која је саставни део овог записника. 

 

 

    *** 

 

12. Доношење одлуке о именовању представника Републике Србије из реда судија у 

Међународној хашкој мрежи судија; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Зорани Делибашић. 
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Судија Зорана Делибашић изјављује да на јавни позив за именовање представника 

Републике Србије из реда судија у Међународној хашкој мрежи судија пријавило се 12 

кандидата. Предлаже да се именује Милица Златковић, судија Апелационог суда у Нишу 

као представник Републике Србије из реда судија у Међународној хашкој мрежи судија. 

Судија Зорана Делибашић упознала је присутне чланове Савета са садржином пријаве 

коју је доставила судија Милица Златковић. 

 

Судија Марија Аранђеловић Јуреша изјављује да предлаже да се именују два 

предстваника с обзиром да из Међународне хашке мреже произилази да се може 

именовати један или више представника из реда судија. Као другог кандидата предлаже 

Тамару Трајковић, судију Вишег суда у Суботици. Судија Тамара Трајковић је уз 

пријаву доставила сву потребну документацију и потврду о знању енглеског језика у тој 

области. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

  О Д Л У К У 

 

За представнике Републике Србије из реда судија у Међународној хашкој мрежи 

судија именују се:  

1. Милица Златковић, судија Апелационог суда у Нишу, као примарни контакт и 

2. Тамара Трајковић, судија Вишег суда у Суботици. 

 

 

 

    *** 

 

13. 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 - 

 

МИРОСЛАВУ ПЕРИЗУ, судији Прекршајног суда у Кикинди престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 04.04.2022. године. 

 

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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СЛАВИЦИ МИЛУТИНОВИЋ, судији Основног суда у Шапцу престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 09.04.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

        О Д Л У К У  

   - о престанку судијске функције - 

 

МИРОСЛАВУ СТОШИЋУ, судији Прекршајног суда у Смедереву престаје 

судијска функција услед навршења радног века дана 17.04.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

        О Д Л У К У  

   - о престанку судијске функције - 

 

ВЕРИ ВУКОТИЋ судији Вишег суда у Београду престаје судијска функција услед 

навршења радног века дана 18.04.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

        О Д Л У К У  

   - о престанку судијске функције - 

 

МИЛУНКИ ШИПИЋ, судији Прекршајног суда у Краљеву престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 21.04.2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

        О Д Л У К У  

   - о престанку судијске функције - 

 

БИЉАНИ МРАОВИЋ, судији Основног суда у Шапцу престаје судијска функција 

услед навршења радног века дана 25.04.2022. године. 

 

 

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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СНЕЖАНИ СТЕВОВИЋ, судији Апелационог суда у Београду престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 26.04.2022. године. 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

        О Д Л У К У  

   - о престанку судијске функције - 

 

ЗОРИЦИ СТОЈНИЋ, судији Прекршајног суда у Ваљеву престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 28.04.2022. године. 

 

 

    *** 

 

14. Доношење одлуке о престанку  функције  судије поротника на лични захтев; 

 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

        О Д Л У К У  

      - о престанкуфункције судији поротнику – 

 

ЗОРИЦИ ТОМИЋ,  судији поротнику Основног суда у Смедереву престаје 

функција судије поротника на лични захтев дана 17.03.2022. године.  

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

        О Д Л У К У  

      - о престанкуфункције судији поротнику – 

 

ДУБРАВКИ ВУЈОВИЋ,  судији поротнику Основног суда у Врбасу престаје 

функција судије поротника на лични захтев дана 17.03.2022. године.  

 

 

 

    *** 

 

15. Разно: 

 

 

- Разматрање захтева за студијско путовање: 
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 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
 

                                            О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Ивани Миловановић, судији Основног суда у 

Нишу, у Црну Гору, у периоду од 1. до 2. априла 2022. године, ради учешћа на Форуму о 

родној равноправности за Западни Балкан. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

                                         О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јасминки Станојевић, судији Врховног 

касационог суда, у Црну Гору, у периоду од 1. до 2. априла 2022. године, ради учешћа на 

Форуму о родној равноправности за Западни Балкан. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 
 

                                        О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Гордани Павловић, судији Апелационог суда 

у Нишу, у Тирану, Република Албанија, дана 16. марта 2022. године, ради учешћа на 

Годишњој Алумни конференцији на тему ,,Борба против корупције и организованог 

криминала на Западном Балкану путем јачања регионалне сарадње у одузимању 

имовинске користи прибављене кривичним делом“. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                                                 О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Тамари Савић, судији Вишег суда у Нишу, у 

Тирану, Република Албанија, дана 16. марта 2022. године, ради учешћа на Годишњој 

Алумни конференцији на тему ,,Борба против корупције и организованог криминала на 

Западном Балкану путем јачања регионалне сарадње у одузимању имовинске користи 

прибављене кривичним делом“. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

                                              О Д Л У К У    
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ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Тањи Павловић Недељковић, судији 

Апелационог суда у Крагујевцу, у Црну Гору, у периоду од 1. до 2. априла 2022. године, 

ради учешћа на Форуму о родној равноправности за Западни Балкан. 

 

- Доношење одлуке о оглашавању избора судија за: 

 

 -Апелациони суд у Београду; 

 -Апелациони суд у Новом Саду;  

 -Апелациони суд у Крагујевцу; 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једноглано донео  

 

 

     О Д Л У К У 

 

 ОГЛАШАВА СЕ избор судија за: 

 

             -Апелациони суд у Београду за пет судијских места, 

  -Апелациони суд у Новом Саду за четири судијска места. 

  -Апелациони суд у Крагујевцу за три судијска места, 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства за избор 

судија; 

 

 Констатује се  да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У  

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Високог савета судства за избор судија за: 

Апелациони суд у Београду, Апелациони суд у Новом Саду и Апелациони суд у 

Крагујевцу у саставу: 

 

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

председник Комисије, 

 

 - Гордана Вељовић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

Комисије , 

 

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

судија, члан Комисије. 

 

- Разматрање захтеава за упућивање судије у други суд; 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је 

председник Вишег суда у Београду  уз допис доставио Високом савету судства молбу 
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судије Апелационог суда у Новом Саду Дејана Терзића за упућивање на рад у Посебно 

одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду.  

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства предлаже да се од 

Вишег суда у Београду прибави извештај о раду за судију Дејана Терзића  за период почев  

од првог упућивања на рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у 

Београду 01.05.2014. године па до дана достављања извештаја. 

 

 Констатује се да су сви чланови Савета једногласно сагласи са напред изнетим 

предлогом. 

 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 12. 25 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                                  ПРЕДСЕДНИК 

                     ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                         Јасмина Васовић 
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