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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-17/2021-01 

Датум: 20.05.2021. године 

Б е о г р а д 
 

 

 

                                      ЗАПИСНИК СА ТРИНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦЕ 

         СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                            одржане 20. маја 2021. године 
 

 

Седница је почела у 10,30 часова. 

            Седници су присуствовали: Јасмина Васовић, 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 

и Владимир Ђукановић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну 

самоуправу. Поред чланова Савета, седници су  присуствовале Мирјана Павловић, секретар 

Високог савета судства и Мила Стаменковић, помоћник секретара Високог савета судства. 

 

 Седница Савета се тонски снима. 

  

 Пре почетка седнице Високог савета судства, Јасмина Васовић, председник Високог 

савета судства предложила је да се измени дневни ред за Тринаесту редовну седницу Високог 

савета судства, тако што ће под тачком  3. уместо :“Оснивање Етичког одбора као радног 

тела, стајати: „Именовање чланова Етичког одбора као радног тела“ и да се са дневног реда 

изоставе тачка: 4. „Стављање ван снаге изборних радњи Комисије за избор председника 

судова по огласу објавњеном у ,,Службеном гласнику  РС“, број 27/12 од 13.03.2020. године  

само у делу за избор председника судова за Основни суд у Руми, Привредни суд у Зрењанину, 

Привредни суд у Панчеву  и Привредни суд у Сомбору;“ тачка 5.“ Стављање ван снаге 

изборних радњи Комисије за избор судија само у погледу  Привредног суда у Ужицу по  

огласу објавњеном у  ,,Службеном  гласнику РС“,  број 124/20 од 16.10.2020. године    ( бира 

се 1 судија а упражњена су 2 места);“ тачка 10. „Избор портпарола  ВСС (предложени 

кандидат Антонела Самоход“ и тачка 16. „Закључење уговора о привременим и повременим 

пословима за радно место спремачице у радном, времену од 09-17 часова, у просторијама 

Високог савета судства“. 

 

 Чланови Високог савета судства једногласно су сагласни да се измени дневни ред за 

Тринаесту редовну седницу Високог савета судства на начин како је то напред предложено. 

 

           Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, отвара Тринаесту 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 Дванаесте седнице Високог савета судства која је одржана 

13.05.2021. године са почетком у 10,00 часова; 

2. Измена  Пословника о раду  Етичког одбора; 

3. Именовање чланова  Етичког одбора као радног тела; 

4. Формирање комисије за избор председника судова по огласу објављеном у  

,,Службеном гласнику РС“, број   27/12 од 13.03.2020. године за избор председника 

судова: Основни суд у Руми, Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Панчеву  

и Привредни суд у Сомбору; 

5. Формирање комисије за избор судије за избор судија Привредног суда у Ужицу по  

огласу објавњеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 124/20 од 16.10.2020. године 

(бира се 1 судија а упражњена су 2 места); 

6. Избор два  члана Високог савета судства за представнике по захтеву Агенције за 

спречавање корупције; 

7. Упућивање судије  на рад  у посебно  одељење  Вишег суда  у  Београду за сузбијање 

корупције; 

8. Информација  о статусу зграде у којој се седиште Високог савета судства; 

9. Архивирање завршених предмета; 

10. Предлог Синдикату правосуђа за измену Посебног колективног уговора за запослене 

у Државним органима који се односе на зараду изборних чланова Високог савета 

судства и осталих  запослених у Савету; 

11. Одлука о систематском прегледу изборних чланова Високог савета судства и свих 

запослених у Савету; 

12. Давање мишљења о спојивости судијске функције са ангажовањем на Правној 

клиници Универзитета у Крагујевцу по уговору о делу; 

13. Разно. 

 

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

су једногласно донели одлуку да се усвоји  предложени  дневни ред за Тринаесту  редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Високи савет судства прешао је на рад седнице по усвојеном дневном реду. 

 

 

1. Усвајање записника са Дванаесте седнице Високог савета судства која је 

одржана 13.05.2021. године са почетком у 10,00 часова; 

 

 

- Високи савет судства једногласно је усвојио записник са Дванаесте седнице 

Високог савета судства која је одржана  13.05.2021. године. 
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2. Измена  Пословника о раду  Етичког одбора; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дала је реч 

известиоцу, судији Снежани Бјелогрлић. 

 

 Судија Снежана Бјелогрлић је навела да је Високи савет судства већ од раније започео 

активности на унапређењу Пословника о раду Етичког одбора Високог савета судства у 

оквиру Пројекта ИПА 2016. подршка Високом савету судства, који је финансирала Европска 

унија а спровела Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. Навела је да је између 

осталог циљна мисија и препорука била и у уређењу статуса и надлежности Етичког одбора 

Високог савета судства. Високи савет судства је у складу са тим препорукама унапредио само 

ранији Пословник и изменио га у делу одредаба о члановима и броју чланова, те да ће то бити  

изборни чланови Високог савета судства из реда судија. Истакла је да Нацрт измена 

Пословника о раду Етичког одбора, који је свим члановима Савета достављен у материјалу 

треба допунити тако што ће се додати да Етички одбор даје мишљење већином гласова својих 

чланова, да чланови могу бити поново бирани и да им мандат престаје истеком мандата, 

оставком са функције и разрешењем. 

 

- Високи савет судства једногалсно је донео  

 

 

     П О С Л О В Н И К 

   о раду Етичког одбора Високог савета судства 

 

 

      Члан 1. 

Пословником о раду Етичког одбора Високог савета судства (у даљем тексту: 

Пословник) уређују се састав, надлежност и начин рада Етичког одбора Високог савета 

судства (у даљем тексту: Етички одбор) и друга питања од значаја за његов рад. 

      Члан 2.  

Етички одбор се образује као повремено радно тело Високог савета судства (у даљем 

тексту: Савет). 

Етички одбор има пет чланова који се именују из реда изборних чланова Високог 

савета судства из реда судија. 

Савет именује чланове Етичког одбора на период од четири године. 

Чланови Етичког одбора на посебној седници из својих редова бирају председника и 

заменика председника Етичког одбора. 
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Чланство у Етичком одбору престаје истеком мандата, оставком и разрешењем. 

Етички одбор даје мишљења већином гласова својих чланова. 

      Члан 3. 

Етички одбор: 

- прати поштовање одредаба Етичког кодекса за судије и Етичког кодекса чланова 

Високог савета судства; 

- даје начелна мишљења да ли је одређено понашање носиоца судијске функције у 

складу са Етичким кодексом за судије, односно да ли је понашање члана Савета у 

складу са Етичким кодексом чланова Високог савета судства; 

- доноси писана упутства и практичне смернице о етичким питањима, а по потреби 

обавља поверљива саветовања са подносиоцима иницијативе;  

- предлаже Савету измене и допуне Етичког кодекса за судије и Етичког кодекса 

чланова Високог савета судства; 

- у сарадњи са Правосудном академијом предузима активности у вези са припремом 

програма обуке из области етике и учествује и прати његову реализацију; 

- обавља и друге послове у вези са применом и поштовањем Етичког кодекса за судије и 

Етичког кодекса за чланове Високог савета судства. 

Члан  4. 

Административна канцеларија Високог савета судства обавља стручно-техничке и 

административне послове за потребе Етичког одбора. 

      Члан  5. 

Председник Етичког одбора председава и руководи радом Етичког одбора. 

Председник Етичког одбора сазива седнице и предлаже дневни ред, по сопственој 

иницијативи или на предлог члана Етичког одбора, најкасније три дана пре одржавања 

седнице. 

Предлог за сазивање седнице који поднесе члан Етичког одбора садржи и рок у коме се 

предлаже одржавање седнице Етичког одбора, а који не може бити краћи од три дана. 

Заменик председника Етичког одбора обавља послове председника Етичког одбора у 

случају његовог одсуства или спречености. 

Седнице Етичког одбора одржавају се по потреби, а најмање два пута годишње. 

      Члан 6. 

Етички одбор своја мишљења, писана упутства и практичне смернице објављује на 

интернет презентацији Савета. 

О седницама Етичког одбора води се записник. 

Записник потписује председник Етичког одбора, након што га чланови Етичког одбора 

усвоје. 
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      Члан 7. 

Етички одбор поступа по сопственој иницијативи или на основу иницијативе за давање 

мишљења носиоца судијске функције,  члана Савета или Савета. 

      Члан  8. 

Иницијатива носиоца судијске функције, члана Савета или Савета се подноси Савету у 

затвореној коверти или електронским путем на посебну електронски адресу Етичког одбора 

са назнаком „за Етички одбор“. 

Иницијатива се заводи у Савету, у посебном уписнику  или електронском уписнику и 

доставља лицу које је одговорно за административно-техничку подршку Етичком одбору, 

ради распоређивања предмета председнику и члановима Етичког одбора, према редоследу 

пријема. 

Члан Етичког одбора поступа као известилац на седници Етичког одбора у погледу 

иницијативе која му је распоређена. 

Чланови Етичког одбора се на седници изјашњавају о иницијативи и одлучују о даљем 

поступању. 

      Члан 9. 

Етички одбор одбацује иницијативе које су анонимне. 

Етички одбор не усваја мишљења по иницијативама које се не односе на питања 

примене Етичког кодекса или Етичког кодекса Високог савета судства. 

Етички одбор доноси начелно мишљење у року од 30 дана од дана пријема 

иницијативе и доставља га подносиоцу иницијативе, поштујући начело поверљивости 

поступка и приватности. 

      Члан  10. 

Начелна мишљења, писана упутства и практичне смернице Етичког одбора објављују 

се на интернет страници Савета у року од 30 дана од  дана доношења ових аката. 

Начелна мишљења, писана упутства и практичне смернице које се објављују на 

интернет страници Савета Етички одбор припрема уз поштовање начела поверљивости 

поступка, начела приватности и у складу са одредбама Закона о заштити података о личности. 

      Члан 11. 

Даном ступања на снагу овог пословника престаје да важи Пословник о раду Етичког 

одбора Високог савета судства (,,Службени гласник РС“, број 69/18).  

                                                           Члан 12. 

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику Републике Србије“. 
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3. Именовање чланова Етичког одбора  као радног тела; 

 

- Председник Високог савета судства донела је 

 

О Д Л У К У  

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Етичког одбора Високог савета судства: 

- ЗОРАНА ДЕЛИБАШИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

- МАРИЈА АРАНЂЕЛОВИЋ ЈУРЕША, изборни члан Високог савета судства из 

реда судија, 

- ЖАК ПАВЛОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

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

- ВУКИЦА КУЖИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија. 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је навела да се констатује да ће чланови Етичког 

одбора накнадно из свог реда изабрати председника Етичког одбора. 

 

4. Формирање комисије за избор председника судова по огласу објављеном у  

,,Службеном гласнику РС“, број   27/12 од 13.03.2020. године за избор председника 

судова: Основни суд у Руми, Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Панчеву  

и Привредни суд у Сомбору; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је навела да како је по наведеној тачки дневног 

реда окончан цео изборни поступак до давања предлога Комисије Високог савета судства, а 

да је члановима комисије која је образована по наведеном огласу престало својство чланства 

услед истека мандата члановима Савета, то је потребно образовати комисију, како би се 

окончао наведени оглас. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У  

          I  
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 Ставља се ван снаге Одлука Високог савета судства број: 119-05-81/2019-01 од 5. марта 

2020. године и Одлука број: 119-05-82/2019-01 од 5. марта 2020. године. 

 

 

                         II 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ комисија Високог савета судства за поступак избора председника 

судова по огласу објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 27/12 од 13.03.2020. године за 

Основни суд у Руми, Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Панчеву и Привредни суд 

у Сомбору у саставу: 

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

Комисије, 

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

члан комисије и  

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

комисије. 

 

5. Формирање комисије за избор судије за избор судија Привредног суда у Ужицу по  

огласу објавњеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 124/20 од 16.10.2020. године ( 

бира се 1 судија а упражњена су 2 места); 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је навела да је по овој тачки дневног реда 

слична ситуација као у претходном случају, односно да Комисија Високог савета 

судства није окончала свој поступак, пошто није дала предлог за избор судије, те је 

потребно образовати нову комисју. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

О Д Л У К У  

             I 

 Ставља се ван снаге Одлука Високог савета судства број: 119-05-871/2020-01 од 28. 

октобра 2020. године. 

 

                  II 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ комисија Високог савета судства за поступак избора судија 

Привредног суда у Ужицу по огласу који је објављен  у „Службеном гласнику РС, број 

124/2020 од 16.10.2020. године у саставу: 
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- Зорана Делибашић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, председник 

Комисије, 

- Марија Аранђеловић Јуреша, изборни члан Високод савета судства из реда судија, 

члан комисије и  

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

комисије. 

 

6. Избор два  члана Високог савета судства за представнике по захтеву Агенције за 

спречавање корупције; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је након претходне консултације са члановима 

Савета предложила Марију Аранђеловић Јурешу, изборног члана Високог савета судства  из 

реда судија за члана Радне групе који ће учествовати на састанцима и помоћи Агенцији за 

спречавање корупције у процесу прикупљања неопходних података а за заменика члана Радне 

групе предложила је Жака Павловића, изборног члана Високог савета судства из реда судија. 

- Високи савет судства једногласно је предложио Марију Аранђеловић Јурешу, 

изборног члана Високог савета судства из реда судија за члана Радне групе која 

ће учествовати на састанцима и помоћи Агенцији за спречавање корупције у 

процесу прикупљања неопходних података а за заменика члана Радне грпе 

предложио је Жака Павловића, изборног члана Високог савета судства из реда 

судија.  

 

7. Упућивање судије  на рад  у посебно  одељење  Вишег суда  у  Београду за сузбијање 

корупције; 

Јасмина Васовић, председник Савета је поводом ове тачке дневног реда дала реч 

известиоцу, судији Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић је навела да су поводом Одлуке Високог савета судства о 

упућивању судије на рад у посебно одељење Вишег суда у Београду за сузбијање корупције, 

од стране судија основних судова углавном из Београда,  један судија из Младеновца и један 

судија из Ваљева, достављене 23 пријаве. Од тих 23 пријава, у прилогу 14 пријава нису 

достављени сертификати, као доказ о учествовању на обуци Јачања капацитета државних 

органа у сузбијању привредног криминала и корупције. Ови кандидати тако нису ни пружили 

доказ о првом формалном услову, па стога предлаже да се они ни не разматрају. Имајући у 

виду дужину судијског стажа, резултате рада, са којом врстом предмета су били задужени, те 

да ли су и колико дуго радили на „К“ предметима, издвојила су се три кандидата и то: судија 

Весна Лукачевић, судија Милан Гркинић и судија Јелена Даниловић. Весна Лукачевић је 

судија Првог основног суда у Београду, задужена је са „К“предметима и изабрана је за судију 

2001. године. Милан Гркинић, судија Трећег основног суда у Београду, ради такође кривичну 

материју. Изабран је за судију  2000. године. Јелена Даниловић, судија Трећег основног суда у 

Београду,  поступа у кривичној материји и изабрана је за судију 2009. године. Имајући у виду 

наведене критеријуме истакла је да прва три кандидата улазе у ужи избор. Сматра да треба да 
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се изабере судија који има највише искуства у кривичној матарији. Предлаже да чланови 

Савета гласају по изнетим предлозима, или да се изјасне о неким другим кандидатима. 

 

Након добијене речи, Владимир Ђукановић је навео да није формалан предлог, већ да 

се само обрати пажња на кандидата  која је прошли пут конкурисала за Виши суд у Београду, 

за један глас није прошла, а ради се о изузетној стручној судији, а то је Снежана Ивковић, 

судија Првог основног суда у Београду. 

 

Судија Вукица Кужић је навела да је Снежана Ивковић судија Првог основног суда у 

Београду и да је радила истрагу до 2013. године, сада поступа у „К“ предметима. Изабрана је 

за судију 2005. године.  

 

Након добијене речи, судија Марија Аранђеловић Јуреша је навела да су чланови 

Савета приликом одлучивању о упућивању  судије у Виши суд у Београду, Одељење за 

сузбијање корупције, пре свега, имали у виду судијски стаж и  неопходно искуство из 

кривичне материје. Судија известилац  је издвојила кандидате по наведеним критеријумима 

којима се даје предност судијама са најдужим судијским стажом и који су стално радили у 

„К“ материји. Из биографије судије Снежане Ивковић произилази да је она пре него што је 

премештена у кривично одељење радила у парничној материји. Чланови Савета анализирали  

су  резултате рада  пријављених судија и уочили да Јелена Даниловић, судија Трећег основног 

суда у Београду има више  обука везаних за корупцију, а да су поједини  кандидати доставили 

сертификате који  нису конкретно везани за корупцију. Судија Јелена Даниловић похађала је 

три обуке из области корупције,  па је  без обзира што је изабрана 2009. године  ушла  у  ужи 

избор. 

 

Јасмина Васовић, председник Савета ставила је на гласање предлог  да се Милан 

Гркинић, судија Трећег основног суда у Београду упути на рад у Виши суд у Београду, 

посебно одељење за сузбијање корупције. 

 

 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

         Р Е Ш Е Њ Е 

 

МИЛАН ГРКИНИЋ, судија Трећег основног суда у Београду упућује се на рад у 

Виши суд у Београду, посебно одељење за сузбијање корупције почев од 1. јуна 2021. године 

на време од шест година. 

 

8. Информација  о статусу зграде у којој је седиште Високог савета судства; 

Јасмина Васовић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дала је реч 

известиоцу, судији Марији Аранђеловић Јуреши. 

Судија Марија Аранђеловић Јуреша је навела да у Високом савету судства постоји 

проблем смештајних капацитета и у том контексту, у неформалном разговору са члановима 
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Државног већа тужилаца је добила информацију да је ова зграда враћена власницима у 

реституцији и да се очекује исељење из ове зграде у септембру ове године. Због тога, ради се 

на томе да се Државно веће тужилаца исели из зграде, те да се  провере информације да ли 

Високи савет судства може да остане у овој згради. Из информације добијене од Аганције за 

реституцију, који је достављен Савету, произилази да је зграда заиста враћена власницима и 

да је тренутно у току управни спор. 

 

9. Архивирање завршених предмета; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дала је реч 

известиоцу судији Зорани Делибашић. 

Судија Зорана Делибашић је навела да покушавајући да се реши смештајни капацитет у 

Савету откривено је да Савет има 400 приговора по уставним жалбама које нису архивиране,  

јер се ради о предметима који се трајно чувају и постоји велика количина предмета која нигде 

није архивирана. Секретар Савета је обавестио чланове Савета да Савет има припремљен 

уговор за закључење са агенцијом која завршава све послове у вези архивирања и предлаже да 

Савет у што краћем року потпише уговор са том агенцијом, како би се решио овај проблем. 

Јасмина Васовић, председник Савета предложила је да судија Зорана Делибашић 

припреми уговор који треба закључити са наведеном агенцијом поводом архивирања 

предмета Савета, који ће се детаљно размотрити на некој од наредних седница Савета. 

Чланови Савета једногласно су сагласни са наведеним предлогом. 

 

10. Предлог Синдикату правосуђа за измену Посебног колективног уговора за 

запослене у Државним органима који се односе на зараду изборних чланова 

Високог савета судства и осталих  запослених у Савету; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је предложила  да се одлучивање по овој тачки 

дневног реда одложи с обзиром да за исту није достављен материјал у писаној форми 

члановима Савета. Предложила је да за ову тачку дневног реда буде известилац, судија Жак 

Павловић, који ће припремити материјал за наредну седницу Савета. 

 

- Чланови Савета једногласно су сагласни са напред изнетим предлогом 

председника Високог савета судства. 

 

11. Одлука о систематском прегледу изборних чланова Високог савета судства и 

свих запослених у Савету; 

Јасмина Васовић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дала је реч 

известиоцу, судији Зорани Делибашић. 
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Судија Зорана Делибашић је навела да су сви изборни чланови Високог савета судства и 

запослени  заинтересовани  да обаве превентивне здравствене прегледе у циљу заштите 

здравља, а  за коју намену су раније обезбеђена новчана средства. Навела је да је секретаријат 

Савета поводом овога прибавио три понуде и то од: MediGroup, Euromedik и Железнице 

Србије. Судија Зорана Делибашић је упознала присутне чланове Савета са садржином 

достављених понуда. 

 Јасмина Васовић, председник Савета је ставила на гласање понуде MediGroup, 

Euromedik и Железнице Србије и доношење одлуке о закључењу уговора за пружање услуга 

систематских прегледа  за изборне чланове Савета и запослене у Високом савету судства. 

 

- Високи савет судства једногласно је одлучио да Савет закључи уговор са 

MediGroup-om за пружање услуга систематских прегледа  за изборне чланове 

Савета и за запослене у Високом савету судства, као најповољнијим 

понуђачем. 

 

12. Давање мишљења о спојивости судијске функције са ангажовањем на Правној 

клиници Универзитета у Крагујевцу по уговору о делу; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је навела да ће поводом ове тачке дневног реда 

Дарку Рашковићу, судији Основног суда у Крагујевцу бити упућен допис да обављање 

наставне делатности у оквиру Правне клинике Правног факултета у Крагујевцу, ван радног 

времена, је у складу са Законом о судијама и да није неспојиво са судијском функцијом. 

 

Констатује се да ће судија Зорана Делибашић дати писани одговор поводом ове тачке 

дневног реда. 

 

13. Разно: 

 

1. Разматрање притужбе по члану 29. Закона о судијама,  у предмету Високог савета 

судства број: 071-00-197/21-01, коју је поднела  Наталија Недељковић, судија 

Основног суда у Лебану. 

 

Јасмина Васовић, председник Савета је поводом ове тачке дневног реда дала реч 

известиоцу, судија Жаку Павловићу. 

 

Судија Жак Павловић је навео да је Наталија Недељковић, судија Основног суда у 

Лебану на основу члана 29. Закона о судијама упутила притужбу  Високом савету судства, на 

рад председника Основног суда у Лебану због решења којим је одбијан њен захтев за изузеће 

од поступања у предмету, и упознао присутне чланове Савета са садржином поднете 

притужбе. 
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Јасмина Васовић, председник Савета је навела да након што је размотрена притужба 

Наталије Недељковић, судије Основног суда у Лебану, констатује се да ће судија Жак 

Павловић припремити писани одговор. 

 

  

2. Разматрање притужбе по члану 29. Закона о судијама, у предмету Високог савета 

судства број: 071-00-209/2021-01 коју је поднео Славко Маљевић, судијa Основног 

суда у Куршумлији. 

 

 Јасмина Васовић, председник Савета је поводом ове тачке дневног реда дала реч 

известиоцу, судији Жаку Павловићу. 

 

        Судија Жак Павловић је навео да је Славко Маљевић,  судија Основног суда у 

Куршумлији поднео  на основу члана 29. Закона о судијама Високом савету судства, 

притужбу на рад председника Основног суда у Куршумлији и упознао присутне чланове 

Савета са садржином поднете притужбе. 

 

 Након дискусије и разматрања притужбе коју је поднео Славко Маљевић, судија 

Основног суда у Куршумилији, констатује се да ће известилац, судија Жак Павловић, 

припремити писани одговор. 

  

 

3. Разматрање притужбе коју је поднео Горан Тодић из Шапца против Гордане 

Крстић, судије Вишег суда у Краљеву, посебно одељење за сузбијање корупције; 

 

Јасмина Васовић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дала је реч 

известиоцу, судији Жаку Павловићу. 

 

Судија Жак Павловић је навео да је Горан Тодић из Шапца поднео притужбу против 

Гордане Крстић, судије Вишег суда у Краљеву, посебно одељење за сузбијање корупције и 

упознао присутне чланове Савета са садржином поднете притужбе. 

 Након дискусије и разматрања притужбе констатује се да ће судија Жак Павловић 

припремити писани одговор поводом наведене притужбе. 

 

  

4. Разматрање притужбе коју је поднела Данијела Башић, адвокат из Ниша на рад 

Вишег суда у Нишу; 

 

Констатује се да је судија Жак Павловић упознао присутне чланове Савета са 

садржином притужбе коју је поднела Данијела Башић, адвокат из Ниша на рад Вишег суда у 

Нишу. 

 

Констатује се да ће судија Жак Павловић, као судија известилац у предмету 

припремити писани одговор поводом поднете притужбе. 

 

- Доношење одлуке о оглашавању огласа за избор судија Управног суда; 
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Јасмина Васовић, председник Савета је навела да је председник Управног суда 

доставила допис Високом савету судства којим моли расписивање огласа за избор пет судија 

Управног суда. 

 

- Чланови Високог савета судства једногласно су сагласни да се распише оглас за 

избор судија Управног суда за пет упражњених места. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео одлуку о расписивању огласа за 

избор судија Управног суда за пет упражњених судијских места. 
 

- Образовање Комисије Високог савета судства за поступак избора судија 

Управног суда; 
 

- Високи савет судства једогласно је донео 

 

 

О Д Л У К У  

 

 

Образује се Комисија Високог савета судства у поступку избора судија за Управни суд, 

у следећем саставу: 

 

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

председник Комисије, 

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

члан Комисије и  

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

Комисије 

 

- Доношење одлуке о предлагању члана и заменика члана  Радне групе за 

израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Породичног закона; 
 

Јасмина Васовић, председник Савета навела је да је потребно да се предложи члан и 

заменик члана  Радне групе за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама 

Породичног закона и након претходне консултације са члановима Савета предложила је 

Зорану Делибашић, изборног члана Високог савета судства из реда судија за члана Радне 

групе, а за заменика члана Вукицу Кужић, изборног члана Високог савета судства  из реда 

судија.  

 

- Високи савет судства једногласно је предложио Зорану Делибашић, изборног 

члана Високог савета судства из реда судија за члана Радне групе за израду 

текста Нацрта закона о изменама и допунама Породичног закона  а за 

заменика члана предложио је  Вукицу Кужић, изборног члана Високог савета 

судства из реда судија. 
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- Предлагање члана Радне групе за израду докумената неопходних за секторску 

буџетску подршку за правосуђе у оквиру Националног програма за ИПА 2020. 

годину; 
 

- Високи савет судства једногласно је предложио уместо досадашњег члана 

Високог савета судства Матије Радојичића, Снежану Бјелогрлић, изборног 

члана Високог савета судства из реда судија за члана Радне групе за израду 

докумената неопходних за секторску буџетску подршку за правосуђе у оквиру 

Националног програма за ИПА 2020. годину. 

 

- Разматрање захтева за ванредно вредновање судија; 
 

-Високи савет судства једногласно је донео 

 

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОДБАЦУЈУ СЕ захтеви Николе Живуловића, адвоката из Београда и Милутина 

Димитријевића, адвоката из Крагујевца, за ванредно вредновање рада Соње Поповски 

Заљевски, судије Основног суда у Крагујевцу, као НЕДОЗВОЉЕНИ. 

 

- Доношење одлуке о поништају огласа за избор председника Вишег суда у 

Врању и Привредног суда у Чачку; 

 

 

Поводом ове тачке дневног реда, Јасмина Васовић, председник Савета је дала реч 

известиоцу, судији Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић је навела да је Високи савет судства на седници одржаној дана 

06.05.2021. године донео одлуку да се огласи избор председника Вишег суда у Врању. Навела 

је да се председник Вишег суда у Врању обратио дописом и известио Савет да је он изабран 

по Закону о судијама по којем мандат трајао пет година, те да његов мандат истиче 2022. 

године. Навела је да је иста ситуација и са председником Привредног суда у Чачку. 

Предложила је да се пониште огласи за избор председника Вишет суда у Врању и 

председника Привредног суда у Чачку. 

 

Јасмина Васовић, председник Савета ставила је на гласање предлог да се поништи 

оглас за избор председника у Вишем суду у Врању и за избор председника у Привредном 

суду у Чачку. 

 

- Високи савет судства једногласно је донео 

 

О Д Л У К У 

 

                                                I 
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ПОНИШТАВА СЕ Oглас за избор председника судова који је објављен у „Службеном 

гласнику РС”, број 48/21 од 13. маја 2021. године   у делу I Виши суд у Врању и делу III 

Привредни суд у Чачку.  

 

 

                                                                 II 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.  

 

 

- Доношење одлуке о поништају Одлуке Високог савета судства о Образовању 

комисије Високог савета судства за поступак избора председника Вишег суда у 

Врању и Привредног суда у Чачку; 

 

 

- Високи савет судства једногласно је донео  

 

 

 О Д Л У К У 

 

ПОНИШТАВА СЕ Одлука Високог савета судства број: 119-05-317/2021-01 од 

06.05.2021. године. 

 

Констатује се да је судија Жак Павловић накнадно закључио да постоје  још примедби 

на  Предлог закона  о измени и допуни Закона о забрани дискриминације. 

 

Констатује се да ће судија Жак Павловић у име Високог савета судства послати хитно 

накнадне примедбе. 

 

Седница завршена у 11,05 часова 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић             ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

             Јасмина Васовић 
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