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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-11/2021-01 

Датум: 06.04.2021. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

                                      ЗАПИСНИК СА СЕДМЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ 

         СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 6. априла 2021. године 
 

 

Седница је почела у 12,00 часова. 

            Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, 

Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, 

Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић изборни чланови Високог савета судства из реда судија, 

Маја Поповић, министар правде и Владимир Ђукановић, председник Одбора за правосуђе, 

државну управу и локалну самоуправу. Поред чланова Савета, седници су  присуствовале: 

Мирјана Павловић, секретар Високог савета судства, Мила Стаменковић, помоћник секретара 

Високог савета судства и Бранка Томашевић, помоћник секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

  

  

           Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Седму редовну  

седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи: 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

1. Доношење одлуке о ослобађању вршења судијске функције изборним члановима 

Високог савета судства из реда судија, за време обављања функције у Високом савету 

судства; 

2. Разно. 

Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на  предложен  дневни ред те су 

једногласно донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Седму  редовну седницу 

сталног састава Високог савета судства. 
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Високи савет судства прешао је на рад седнице по усвојеном дневном реду. 

 

1. Доношење одлуке о ослобађању вршења судијске функције изборним члановима 

Високог савета судства из реда судија, за време обављања функције у Високом 

савету судства; 

Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства пожелео је добродошлицу 

новим члановима Савета из реда судија и то: Зорани Делибашић, судији Врховног касационог 

суда, Вукици Кужић, судији Апелационог суда у Новом Саду, Марији Аранђеловић Јуреши, 

судији Вишег суда у Београду, Жаку Павловићу, судији Трећег основног суда у Београду и 

Снежани Бјелогрлић, судији Основног суда у Ивањици  и пожело им је успешан рад у 

обављању функције у Савету. 

 

Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је потребно да Савет донесе 

одлуку да  се  чланови Савета из реда судија који су данас ступили на функцију, ослободе 

вршења судијске функције за време обављања функције у Савету. 

  

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

 

ЗОРАНА ДЕЛИБАШИЋ, члан Високог савета судства из реда судија ослобађа се 

вршења судијске функције за време обављања функције у Савету, почев од 06.04.2021. 

године. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

 

ВУКИЦА КУЖИЋ, члан Високог савета судства из реда судија ослобађа се вршења 

судијске функције за време обављања функције у Савету, почев од 06.04.2021. године. 

 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

 

МАРИЈА АРАНЂЕЛОВИЋ ЈУРЕША, члан Високог савета судства из реда судија 

ослобађа се вршења судијске функције за време обављања функције у Савету, почев од 

06.04.2021. године. 

 

 



3 

 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

 

ЖАК ПАВЛОВИЋ, члан Високог савета судства из реда судија ослобађа се вршења 

судијске функције за време обављања функције у Савету, почев од 06.04.2021. године. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

 

СНЕЖАНА БЈЕЛОГРЛИЋ, члан Високог савета судства из реда судија ослобађа се 

вршења судијске функције за време обављања функције у Савету, почев од 06.04.2021. 

године. 

 

 

2. Разно: 

- Доношење одлуке одређивању изборног члана Савета из реда судија за 

поступање по захтевима за достављање информација од јавног значаја и 

заштиту података о личности; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 
 

О Д Л У К У 

            I 

 

Ставља се ван снаге Одлука Високог савета судства број: 06-00-13/2016-01 од 

05.04.2016. године. 

           II 

 

МАРИЈА АРАНЂЕЛОВИЋ ЈУРЕША, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија, одређује се за поступање по захтевима за достављање информација од јавног значаја и 

заштиту података. 

 

 

- Доношење одлуке о одређивању избoрног члана Савета из реда судија за 

поступање по притужбама и представкама на рад суда и судија и притужбама 

судија по члану 29. Закона о судијама; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 
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       О Д Л У К У 

 

 

            I 

 

Ставља се ван снаге Одлука Високог савета судства број: 06-00-13/2016-01 од 

05.04.2016. године. 

 

        II 

   

 СНЕЖАНА БЈЕЛОГРЛИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

одређује се за поступање по притужбама и представкама на рад суда и судија и притужбама 

судија по члану 29. Закона о судијама. 

 

 

- Именовање председника Комисије Високог савета судства за одлучивање о 

приговорима на решење о оцени судијског помоћника; 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

       О Д Л У К У 

 

            I 

 

Ставља се ван снаге Одлука Високог савета судства број: 06-00-13/2016-01 од 

05.04.2016. године. 

 

        II 

 

 ЖАК ПАВЛОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија именује се за 

председника Комисије Високог савета судства за одлучивање о приговорима на решење о 

оцени судијског помоћника. 

 

- Доношење одлуке о одређивању изборног члана Савета из реда судија за 

праћење примене спровођења програма обуке на Правосудној академији; 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

       О Д Л У К У 

 

            I 

 

Ставља се ван снаге Одлука Високог савета судства број: 06-00-13/2016-01 од 

05.04.2016. године. 
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        II 

 

 МАРИЈА АРАНЂЕЛОВИЋ ЈУРЕША, изборни члан Високог савета судства из реда 

судија надлежна је да прати примену спровођења програма обуке на Правосудној академији. 

 

 

- Доношење одлуке о именовању председника и чланова Комисије Високог савета 

судства за вредновање рада судија и председика судова; 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

        О Д Л У К У  

 

                I 

 

БРАНИСЛАВИ ГОРАВИЦИ, престаје дужност председника Kомисије Високог 

савета судства за вредновање рада судија и председника судова услед престанка функције 

члана Савета, истеком  мандата дана 05.04.2021. 

АЛЕКСАНДРУ ПАНТИЋУ, изборном члану Високог савета судства из реда судија, 

престаје дужност члана Kомисије Високог савета судства за вредновање рада судија и 

председника судова. 

САВИ ЂУРЂИЋУ, престаје дужност члана Kомисије Високог савета судства за 

вредновање рада судија и председника судова услед престанка функције члана Савета, 

истеком мандата дана 05.04.2021. године. 

        II 

 

АЛЕКСАНДАР ПАНТИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

именује се за председника Kомисије  Високог савета судства за вредновање рада судија и 

председника судова. 

ВУКИЦА КУЖИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија, именује се 

за члана Kомисије Високог савета судства  за вредновање рада судија и председника судова. 

СНЕЖАНА БЈЕЛОГРЛИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

именује се за члана Kомисије Високог савета судства за вредновање рада судија и 

председника судова. 

 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у поступку 

именовања Дисциплинског тужиоца Високог савета судства, заменика 

Дисциплинског тужиоца, председника Дисциплинске комисије Високог савета 

судства и заменика члана Дисциплинске комисије Високог савета судства; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

  

I 
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 Стављају се ван снаге Одлука о образовању Комисије Високог савета судства у 

поступку именовања Дисциплинског тужиоца и заменика Дисциплинског тужиоца Високог 

савета  

 

судства број: 119-01-142/2021-01 од 23. фебруара 2021. године и  Одлука о образовању 

Комисије Високог савета судства у поступку именовања председника Дисциплинске комисије 

и заменика члана Дисциплинске комисије Високог савета судства број: 119-01-143/2021-01 од 

23. фебруара 2021. године. 

 

 

          II 

 

Образује се Комисија Високог савета судства у поступку именовања Дисциплинског 

тужиоца, заменика Дисциплинског тужиоца, председника Дисциплинске комисије и заменика 

члана Дисциплинске комисије Високог савета судства у саставу: 

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

председник Комисије, 

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

судија, члан Комисије и 

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

Комисије. 

 

                                                                III 

 

           Задатак Комисије је да спроведе поступак за именовање Дисциплинског тужиоца,  

заменика Дисциплинског тужиоца, председника Дисциплинске комисије и заменика члана 

Дисциплинске комисије Високог савета судства. 

 
 

- Доношење одлуке о образовању Комисије Високог савета судства у поступку 

избора судија и председика судова; 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  
 

 О Д Л У К У 

-о образовању Комисије Високог савета судства у  

 поступку избора  судија- 

 

      I 

 

 Ставља се ван снаге Одлука Високог савета судства број:119-05-870/2020-01 од 

28.10.2020. године. 

 

      II 

 

 Образује се Комисија Високог савета судства у поступку избора судија за: Основни 

суд у Лозници, Основни суд у Мајданпеку, Основни суд у Новом Саду, Основни суд у Сенти, 

Основни суд у Сурдулици  и Основни суд у Бачкој Паланци у саставу: 
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- Вукица Кужић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, председник 

Комисије, 

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

Комисије и  

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

Комисије. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 
 

 О Д Л У К У 

-о образовању Комисије Високог савета судства у  

 поступку избора  судија- 

 

      I 

 

 Ставља се ван снаге Одлука Високог савета судства број:119-05-872/2020-01 од 

28.10.2020. године. 

 

      II 

 

 Образује се Комисија Високог савета судства у поступку избора судија за: Прекршајни 

суд у Бачкој Паланци, Прекршајни суд у Београду, Прекршајни суд у Зајечару, Прекршајни 

суд у Краљеву и Прекршајни суд у Панчеву у саставу: 

 

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

Комисије, 

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

Комисије и  

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

Комисије. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 О Д Л У К У 

-о образовању Комисије Високог савета судства у  

 поступку избора  судија- 

 

 

 Образује се Комисија Високог савета судства у поступку избора судија за: Врховни 

касациони суд и Апелациони суд у Београду у саставу: 

 

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

председник Комисије, 

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

Комисије и  

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

судија, члан Комисије. 
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- Високи савет судства једногласно је донео  

 О Д Л У К У 

-о образовању Комисије Високог савета судства у  

 поступку избора  председика суда- 

 

 

 Образује се Комисија Високог савета судства у поступку избора председника суда за: 

Апелациони суд у Крагујевцу, Виши суд у Панчеву, Привредни суд у Београду и Привредни 

суд у Зајечару у саставу: 

 

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

председник Комисије, 

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

Комисије и  

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

судија, члан Комисије. 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 
 

 О Д Л У К У 

-о образовању Комисије Високог савета судства у  

                                         поступку избора  председника суда 

      

 Образује се Комисија Високог савета судства у поступку избора председника суда за: 

Основни суд у Бачкој Паланци, Основни суд у Зрењанину, Основни суд у Ивањици, Основни 

суд у Панчеву, Основни суд у Петровцу на Млави, Основни суд у Прокупљу, Прекршајни суд 

у Неготину и Прекршајни суд у Суботици у саставу: 

 

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

Комисије, 

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

Комисије и  

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

Комисије. 

 

Седница завршена у 12,40 часова 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић             ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

            Драгомир Милојевић 
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