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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-6/2022-01 

Датум: 31.03.2022. године 

Б е о г р а д 
 

 

ЗАПИСНИК 

 
СА ШЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 31. 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 

- 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 

- 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 Шесту редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи  

 

 



2 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

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

17.03.2022. године;  

 

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

Виши суду у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

107/21 од 12. новембра 2021. године; 

 

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

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

107/21 од 12. новембра 2021. године; 

 

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

Виши суд у Нишу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 107/21 од 

12. новембра 2021. године; 

 

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

Виши суд у Шапцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број  120/21 

од 10. децембра 2021. године; 

 

6. Доношење одлуке о оглашавању избора за председника: 

-  Привредног апелационог суда; 

-  Прекршајног апелационог суда; 

 

7. Доношење одлуке о упућивање судије на обавезан здравствени преглед; 

 

8. Давање мишљења на Нацрт Функционалне анализе правосуђа у Србији 2021. 

година; 

 

9.  Одлучивање о упућивању судије Апелационог суда у Новом Саду Дејана 

Терзића у Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал 

и Посебно одељење за ратне злочине; 

 

10. Одлучивање о премештају судије Основног суда у Новом Пазару Марка 

Срећковића  у Основни суд у Рашки; 

 

11. Одлучивање о упућивању судије Основног суда у Зрењанину Душанке Татић 

у Виши суд у Зрењанину; 

 

12. Доношење одлуке по приговору на Одлуку о престанку судијске функције 

Снежане Улемек Рацић број: 119-00-0271/2021-01 од 03.02.2022. године; 

 

13. Разно. 
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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 

Шесту редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

    *** 

 

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

17.03.2022. године;  

 

 

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

седнице Високог савета судства која је одржана 17.03.2022. године. 

 

 Констатује се да у гласању о усвајању записника није учествовала Маја 

Поповић, министарка правде с обзиром да није била присутна на седници са које се 

записник усваја. 

 

*** 

 

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

Виши суду у Београду, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 107/21 

од 12. новембра 2021. године; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Зорани 

Далибашић. 

 

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

гласнику РС“ број 107/21 од 12.11.2021. године, за избор пет судија Вишег суда у 

Београду, пријавило 85 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 Вишег суда у Београду изаберу: 

 

 Јасмина Вуковљак Јовановић, судија Другог основног суда у Београду. Судија 

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

биографије канидата, са садржином мишљења седнице сивх судија Другог основног суда у 

Београдуј, са мишљењем седнице свих судија Вишег суда у Београду, са мишљењем 

седнице свих сдија Апелационог суда у Београду и са оценом рада кандидата. 

 Маја Дабић, судија Трећег основног суда у Београду. Судија Зорана Делибашић 

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

садржином мишљења седнице сивх судија Трећег основног суда у Београду, са 
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мишљењем седнице свих судија Вишег суда у Београду, са мишљењем седнице свих 

судија Апелационог суда у Београду и са оценом рада кандидата. 

 Нада Ђорђевић, судија Првог основног суда у Београду. Судија Зорана 

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

канидата, са садржином мишљења седнице сивх судија Првог основног суда у Београду, 

са мишљењем седнице свих судија Вишег суда у Београду, са мишљењем седнице свих 

судија Апелационог суда у Београду и са оценом рада кандидата. Судија Зорана 

Делибашић изјављује да је лично читала одлуке судије Наде Ђорђевић и осећа потребу да 

то каже. Нада Ђорђевић је изванредан познавалац наше домаће судске праксе, да је 

технику писања пресуда савладала до „савршенства“. Пише кратке, јасне и правно 

потковане пресуде. 

 Татјана Јеремић, судија Првог основног суда у Београду. Судија Зорана 

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

канидата, са садржином мишљења седнице сивх судија Првог основног суда у Београду, 

са мишљењем седнице свих судија Вишег суда у Београду, са мишљењем седице свих 

судија Апелационог суда у Београду и са оценом рада кандидата. Судија Зорана 

Делибашић наводи да је имала то задовољство да такође чита пресуде судије Татјане 

Јеремић. Исто су и њене пресуде изванредне. Што се тиче пресуда може се препоручити 

слободно за судију вишег суда, с обзиром да  поред поседовања савршене технике у 

изради пресуда, она је и добар познавалац грађанског права. 

 Весна Лукачевић, судија Првог основног суда у Београду. Судија Зорана 

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

канидата, са садржином мишљења седнице сивх судија Првог основног суда у Београду, 

са мишљењем седнице свих судија Вишег суда у Београду, са мишљењем седнице свих 

судија Апелационог суда у Београду и са оценом рада кандидата. 

  

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Другог основног суда у Београду Јасмина Вуковљак Јовановић 

изабере за судију Вишег суда у Београду. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 ЈАСМИНА ВУКОВЉАК ЈОВАНОВИЋ, судија Другог основног суда у Београду 

бира се за судију Вишег суда у Београду. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Трећег основног суда у Београду Маја Дабић изабере за судију Вишег 

суда у Београду. 

 

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

           - о избору судије- 

 

 МАЈА ДАБИЋ, судија Трећег основног суда у Београду бира се за судију Вишег 

суда у Београду. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Вишег суда у Београду. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 НАДА ЂОРЂЕВИЋ судија Првог основног суда у Београду бира се за судију 

Вишег суда у Београду. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Вишег суда у Београду. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 ТАТЈАНА ЈЕРЕМИЋ, судија Првог основног суда у Београду бира се за судију 

Вишег суда у Београду. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

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

Вишег суда у Београду. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 ВЕСНА ЛУКАЧЕВИЋ, судија Првог основног суда у Београду бира се за судију 

Вишег суда у Београду. 



6 

 

 

 

*** 

 

 

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

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

107/21 од 12. новембра 2021. године; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Зорани 

Далибашић. 

 

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

гласнику РС“ број 107/21 од 12.11.2021. године, за избор шест судија Вишег суда у Новом 

Саду, пријавило 44 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 Вишег суда у Новом Саду изаберу: 

 

 Бојан Божовић, судија Основног суда у Новом Саду. Судија Зорана Делибашић 

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

садржином мишљења седнице сивх судија Основног суда у Новом Саду, са мишљењем 

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

Апелационог суда у Новом Саду и са оценом рада кандидата. 

 Јелена Грубор, судија Основног суда у Новом Саду. Судија Зорана Делибашић 

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

садржином мишљења седнице сивх судија Основног суда у Новом Саду, са мишљењем 

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

Апелационог суда у Новом Саду и са оценом рада кандидата. Судија Зорана Делибашић је 

навела да је проценат укинутих одлука судије Јелене Грубор у грађанској материји 0,82. 

 Биљана Лепотић, судија Основног суда у Новом Саду. Судија Зорана Делибашић 

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

садржином мишљења седнице сивх судија Основног суда у Новом Саду, са мишљењем 

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

Апелационог суда у Новом Саду и са оценом рада кандидата.  

 Дубравка Кнежевић, судија Основног суда у Новом Саду. Судија Зорана 

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

канидата, са садржином мишљења седнице сивх судија Основног суда у Новом Саду, са 

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

судија Апелационог суда у Новом Саду и са оценом рада кандидата. 

 Татјана Наумов, судија Основног суда у Новом Саду. Судија Зорана Делибашић 

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

садржином мишљења седнице сивх судија Основног суда у Новом Саду, са мишљењем 

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

Апелационог суда у Новом Саду и са оценом рада кандидата. 
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 Сања Перић, судија Основног суда у Новом Саду. Судија Зорана Делибашић 

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

садржином мишљења седнице сивх судија Основног суда у Новом Саду, са мишљењем 

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

Апелационог суда у Новом Саду и са оценом рада кандидата. 

  

 Након добијене речи, проф. др Ранко Кеча изјављује да има два предлога. Први 

предлог је да се изабере судија Основног суда у Новом Саду Павлов Стеван за судију 

Вишег суда у Новом  Саду. Проф. др Ранко Кеча упознао је присутне чланове Савета са 

садржином личне и радне биографије кандидата. Други предлог је да се изабере судија 

Основног суда у Врбасу Пецовски Владимир за судију Вишег суда у Новом Саду. Упознао 

је присутне чланове Савета са садржином личне и радне биографије кандидата.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Новом Саду Бојан Божовић изабере за судију Вишег 

суда у Новом Саду. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 БОЈАН БОЖОВИЋ, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег 

суда у Новом Саду. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Новом Саду Јелена Грубор изабере за судију Вишег 

суда у Новом Саду. 

 

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

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 ЈЕЛЕНА ГРУБОР судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег 

суда у Новом Саду. 

 

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

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић 

 

 ПРОТИВ: др Ранко Кеча 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Новом Саду Биљана Лепотић изабере за судију 

Вишег суда у Новом Саду. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 БИЉАНА ЛЕПОТИЋ, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију 

Вишег суда у Новом Саду. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Новом Саду Дубравка Кнежевић изабере за судију 

Вишег суда у Новом Саду. 

 

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

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 ДУБРАВКА КНЕЖЕВИЋ, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију 

Вишег суда у Новом Саду. 

 

 

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

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић 

 

 ПРОТИВ: др Ранко Кеча 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Новом Саду Татјана Наумов изабере за судију 

Вишег суда у Новом Саду. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 ТАТЈАНА НАУМОВ, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију 

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

предлог да се судија Основног суда у Новом Саду Сања Перић изабере за судију Вишег 

суда у Новом Саду. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 САЊА ПЕРИЋ, судија Основног суда у Новом Саду бира се за судију Вишег суда 

у Новом Саду. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Новом Саду Павлов Стеван изабере за судију Вишег 

суда у Новом Саду. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 ЗА: др Ранко Кеча 

 

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

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Врбасу Владимир Пецовски изабере за судију Вишег 

суда у Новом Саду. 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

 ЗА: др Ранко Кеча 

 

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

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић 

 

 

*** 

 

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

Виши суд у Нишу, 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 

Далибашић. 

 

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

гласнику РС“ број 107/21 од 12.11.2021. године, за избор три судије Вишег суда у Нишу, 

пријавило 27 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 Вишег суда у Нишу изаберу: 

 

Љиљана Марјановић Андрић, судија Основог суда у Нишу. Судија Зорана 

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

канидата, са садржином мишљења седнице сивх судија Основног суда у Нишу, са 

мишљењем седнице свих судија Вишег суда у Нишу, са мишљењем седнице свих судија 

Апелационог суда у Нишу и са оценом рада кандидата. 

 Мишко Радивојевић, судија Основног суда у Нишу. Судија Зорана Делибашић 

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

садржином мишљења седнице сивх судија Основног суда у Нишу, са мишљењем седнице 

свих судија Вишег суда у Нишу, са мишљењем седнице свих судија Апелационог суда у 

Нишу и са оценом рада кандидата. 

 Милена Симоновић, судија Основног суда у Нишу. Судија Зорана Делибашић 

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

садржином мишљења седнице сивх судија Основног суда у Нишу, са мишљењем седнице 

свих судија Вишег суда у Нишу, са мишљењем седнице свих судија Апелационог суда у 

Нишу и са оценом рада кандидата. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Нишу Љиљана Марјановић Андрић изабере за 

судију Вишег суда у Нишу. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 ЉИЉАНА МАРЈАНОВИЋ АНДРИЋ судија Основног суда у Нишу бира се за 

судију Вишег суда у Нишу. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Нишу Мишко Радивојевић изабере за судију Вишег 

суда у Нишу. 

 

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

           - о избору судије- 

 

 МИШКО РАДИВОЈЕВИЋ судија Основног суда у Нишу бира се за судију Вишег 

суда у Нишу. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Нишу Милена Симоновић изабере за судију Вишег 

суда у Нишу. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 МИЛЕНА СИМОНОВИЋ судија Основног суда у Нишу бира се за судију Вишег 

суда у Нишу. 

 

 

*** 

 

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

Виши суд у Шапцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број  120/21 од 

10. децембра 2021. године; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Зорани 

Далибашић. 

 

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

гласнику РС“ број 120/21 од 10.12.2021. године, за избор двоје судија Вишег суда у 

Шапцу, пријавило осам 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 Вишег суда у Шапцу изаберу: 

Слађана Јовановић, судија Основног суда у Шапцу. Судија Зорана Делибашић 

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

са садржином мишљења седнице сивх судија Основног суда у Шапцу, са мишљењем 

седнице свих судија Вишег суда у Шапцу, са мишљењем седнице свих судија 

Апелационог суда у Новом Саду и са оценом рада кандидата. 

 Сања Марковић, судија Основног суда у Шапцу. Судија Зорана Делибашић 

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

садржином мишљења седнице сивх судија Основног суда у Шапцу, са мишљењем седнице 
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свих судија Вишег суда у Шапцу, са мишљењем седнице свих судија Апелационог суда у 

Новом Саду и са оценом рада кандидата. 

 

 Након добијене речи, судија Снежана Бјелогрлић изјављује да предлаже судију 

Прекршајног суда у Шапцу Младена Јеличића за избор судије Вишег суда у Шапцу.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Шапцу Слађана Јовановић изабере за судију Вишег 

суда у Шапцу. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет једногласно донео  

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 СЛАЂАНА ЈОВАНОВИЋ судија Основног суда у Шапцу бира се за судију Вишег 

суда у Шапцу. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Шапцу Сања Марковић изабере за судију Вишег 

суда у Шапцу. 

 

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

 

 

     О Д Л У К У 

           - о избору судије- 

 

 САЊА МАРКОВИЋ судија Основног суда у Шапцу бира се за судију Вишег суда 

у Шапцу. 

 

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

Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић, Маја Поповић и др Ранко Кеча 

 

 ПРОТИВ: Снежана Бјелогрлић 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Прекршајног суда у Шапцу Младен Јеличић изабере за судију Вишег 

суда у Шапцу. 

 

 

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

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 
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 ЗА: Снежана Бјелогрлић 

 

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

Аранђеловић Јуреша, Жак Павловић, Маја Поповић и др Ранко Кеча 

 

 

  

*** 

 

6. Доношење одлуке о оглашавању избора за председника: 

-  Привредног апелационог суда; 

-  Прекршајног апелационог суда; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

ОГЛАШАВА СЕ избор председника за: 

 

 -Привредни апелациони суд  

 -Прекршајни апелациони суд. 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у поступку 

избора председника за Привредни апелациони суд и Прекршајни  апелациони 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 

председника за Привредни апелациони суд и Прекршајни апелациони суд 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. 
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*** 

 

7. Доношење одлуке о упућивање судије на обавезан здравствени преглед; 

 

 

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. 

 

 

 

*** 

 

8. Давање мишљења на Нацрт Функционалне анализе правосуђа у Србији 2021. 

година; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства предлаже да се 

одлучивање по овој тачки дневног реда одложи, с обзиром да судија Гордана Вељовић, 

која је судија известилац по овој тачки дневног реда, није присутна на седници из 

оправданих разлога. 

 

Констатује се да су сви чланови Савета једногласно сагласни са напред 

изнетим предлогом. 

 

 

*** 

 

9. Одлучивање о упућивању судије Апелационог суда у Новом Саду Дејана 

Терзића у Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал и 

Посебно одељење за ратне злочине; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је 

председник Вишег суда у Београду непосредно пред седницу Високог савета судства 

доставио тражени извештај о раду судије Дејана Терзића, због чега није могао 

благовремено да се припреми комплетан материјал за ову тачку дневног реда и стога 

предлаже да се одложи одлучивање по овој тачки дневног реда за наредну седницу. 

 

 Констатује се да су сви чланови Савета једногласно сагласни са напред 

изнетим предлогом. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да се за судију 

известиоца по овој тачки дневног реда одређује судија Жак Павловић, који ће на следећој 

седници известити о резултатима и досадашњем раду судије Дејана Терзића. 
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*** 

 

 

10. Одлучивање о премештају судије Основног суда у Новом Пазару Марка 

Срећковића  у Основни суд у Рашки; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Снежани Бјелогрлић. 

 

 Судија Снежана Бјелогрлић изјављује да се председник Основног суда у Рашки 

обратио Високом савету судства захтевом за премештај судије Марка Срећковића из 

Основног суда у Новом Пазару у Основни суд у Рашки. Основни суд у Рашки има пет 

судија по систематизацији, а тренутно троје судија обавља судијску функцију у том суду. 

Због недостатка судија овај суд отежано функционише, те како судија Основног суда у 

Новом Пазару Марко Срећковић живи у Рашки и сваког дана путује за Нови Пазар, 

председник суда је предложио да се овај судија премести у Основни суд у Рашки. Судија 

Снежана Бјелогрлић изјављује да су испуњени законски услови за премештај с обзиром да 

је председник Основног суда у Новом Пазару дао писану сагласност за премештај судије и 

прибављена је писана сагласност судије Марка Срећковића за  премештај из Основног 

суда у Новом Пазару у Основни суд у Рашки.  

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Новом Пазару Марко Срећковић премести у 

Основни суд у Рашки почев од 15.04.2022. године.  

 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 МАРКО СРЕЋКОВИЋ, судија Основног суда у Новом Пазару премешта се у 

Основни суд у Рашки почев од 15.04.2022. године. 

 

*** 

 

 

11. Одлучивање о упућивању судије Основног суда у Зрењанину Душанке Татић у 

Виши суд у Зрењанину; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да се председник 

Вишег суда у Зрењанину обратио Високом савету судства  захтевом за упућивање 

Душанке Татић, судије Основног суда у Зрењанину на рад у Виши суд у Зрењанину. Уз 

захтев је достављена сагласност седнице свих судија Основног суда у Зрењанину, 
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сагласност седнице свих судија Вишег суда у Зрењанину за упућивање судије као  и 

писана сагласност судије Душанке Татић за упућивање на рад из Основног суда у 

Зрењанину у Виши суд у Зрењанину. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                 Р Е Ш Е Њ Е 

 

ДУШАНКА ТАТИЋ, судија Основног суда у Зрењанину упућује се на рад у Виши 

суд у Зрењанину, почев од 01.04.2022. године, најдуже годину дана. 

 

 

*** 

 

12. Доношење одлуке по приговору на Одлуку о престанку судијске функције 

Снежане Улемек Рацић број: 119-00-0271/2021-01 од 03.02.2022. године; 

 

Констатује се да је одлучивање по овој тачки дневног реда одложено за наредну 

седницу. 

 

        Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да као судија 

известилац по овој тачки дневног реда остаје судија Марија Аранђеловић Јуреша. 

 

 

*** 

13. Разно: 

 

- Одлучивање о упућивању судије Основног суда у Зајечару Владана Николића 

у Виши суд у Зајечару; 

   

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да се 

председник Вишег суда у Зајечару обратио Високом савету судства захтевом за поновно 

упућивање судије Основног суда у Зајечару Владана Николића на рад у Виши суд у 

Зајечару. Прибављена је сва потребна сагалсност за упућивање судије Основног суда у 

Зајечару Владана Николића на рад у Виши суд у Зајечару. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                 Р Е Ш Е Њ Е 

 

ВЛАДАН НИКОЛИЋ, судија Основног суда у Зајечару упућује се на рад у Виши 

суд у Зајечару, почев од 01.04.2022. године, најдуже годину дана. 
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- Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                                                   О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Раши Јанковићу, судији Вишег суда у 

Београду, у Будву, Република Црна Гора, у периоду од 4. до 7. априла 2022. године, ради 

учешћа на регионалном тренингу за тренере на тему високотехнолошког криминала, у 

оквиру пројекта iProceeds. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

                                                   О Д Л У К У    

                                                                   

        

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Живку Јевђенијевићу, судији Првог основног 

суда у Београду, у Будву, Република Црна Гора, у периоду од 4. до 7. априла 2022. године, 

ради учешћа на регионалном тренингу за тренере на тему високотехнолошког криминала, 

у оквиру пројекта iProceeds. 

  

 

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

 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                                  ПРЕДСЕДНИК 

                     ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                         Јасмина Васовић 
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