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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-19/2021-01 

Датум: 17.06.2021. године 

Б е о г р а д 
 

 

ЗАПИСНИК 

  
СА ПЕТНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 17. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 10,00 часова. 

 

Констатује се да 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 

- Александар Пантић - 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 

 

Констатује се да поред чланова Високог савета судства седници присуствују Мирјана 

Павловић - секретар Високог савета судства и Мила Стаменковић - помоћник секретара 

Високог савета судства. 

 

Констатује се да се седница Високог савета судства тонски снима. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства отвара Петнаесту редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

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

03.06.2021. године; 

 

2. Разматрање дописа в.ф. председника Привредног суда у Београду број: 021-05-

52/2021-01 од 11.06.2021.  године и дописа судија Привредног суда у Београду број: 

021-05-54/2021-01 од 14.06.2021. године; 

 

3. Разматрање Извештаја посматрача ОЕБС-а о изборима за чланове Високог савета 

судства из реда судија Републике Србије; 

 

4. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Врховног касационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оценe рада судија и 

председника Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног 

апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, 

Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу; 

 

5. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у Панчеву 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Вршцу и Основног суда у Панчеву; 

 

6. Одлучивање о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

7. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

8. Одлучивање о престанку функције судија поротника на лични захтев; 

 

9. Разно.    

 

Констатује се да чланови Савета немају примедбe, ни допунe у вези са предложеним 

дневним редом, те да једногласно доносе одлуку да се усвоји предложени дневни ред 

за Петнаесту редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном дневном 

реду. 

 

*** 

 

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

дана 03.06.2021. године; 
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Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са Четрнаесте 

седнице Високог савета судства која је одржана 03.06.2021. године. 

 

 

*** 

 

2. Разматрање дописа в.ф. председника Привредног суда у Београду број: 021-05-

52/2021-01 од 11.06.2021.  године и дописа судија Привредног суда у Београду број: 

021-05-54/2021-01 од 14.06.2021. године; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да су чланови Високог 

савета судства упознати са садржином дописа в.ф. председника Привредног суда у 

Београду број: 021-05-52/2021-01 од 11.06.2021.  године и садржином дописа судија 

Привредног суда у Београду број: 021-05-54/2021-01 од 14.06.2021. године. 

 

Констатује се да су након разматрања наведених дописа чланови Високог савета 

судства одлучили да застану са изјашњењем о дописима, а ради прибављања 

додатних информација о раду Привредног суда у Београду. 

 

Одређују се судије Жак Павловић и Марија Аранђеловић Јуреша, да до следеће седнице 

Високог савета судства доставе комплетан извештај везан за рад и ситуацију у 

Привредном суду у Београду. 

 

 

       *** 

 

3. Разматрање Нацрта извештаја посматрача ОЕБС-а о изборима за чланове Високог 

савета судства из реда судија Републике Србије; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства подсећа присутне да је Мисија 

ОЕБС-а доставила Високом савету судства Извештај посматрача ОЕБС-а о изборима за 

чланове Високог савета судства из реда судија још 06.04.2021. године, и то тадашњем 

председнику Високог савета судства, са молбом за коментар и осврт на исти у року од две 

недеље. Како Извештај до сада није био предмет разматрања предлаже да га до наредне 

седнице судије Снежана Бјелогрлић и Вукица Кужић анализирају и известе о томе чланове 

Савета, као и да сачине предлог одговора шефу Мисије ОЕБС-а. 

 

Констатује се да су сви чланови Високог савета судства сагласни са напред изнетим  

наводима и предлогом. 

 

 

*** 

 



4 

 

4 

 

4. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Врховног касационог 

суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног 

апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, 

Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке дневног 

реда даје реч известиоцу, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић обавештава присутне да је потребно именовати заменика 

председника и заменика члана Комисије Врховног касационог суда за спровођење 

поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, 

Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у 

Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и 

Апелационог суда у Нишу, те да ће за остале побројане судове накнадно бити достављен 

материјал за идућу седницу Високог савета судства. Указује да се нико није одазвао 

јавном позиву за именовање за заменика председника и заменика члана Комисије  

Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног 

апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом Саду, 

Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу.  

 

Јасмна Васовић – председница Високог савета судства наводи да, с обзиром да се нико 

није одазвао јавном позиву, то у својству председника Врховног касационог суда 

предлаже да се Гордана Комненић, судија Врховног касационог суда именује за заменика 

председника Комисије, а за заменика члана да се именује Бранка Дражић, судија Врховног 

касационог суда.   

 

Ставља на гласање предлог да се Гордана Комненић, судија Врховног касационог суда 

именује за заменика председника Комисије Врховног касационог суда за спровођење 

поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, 

Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у 

Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и 

Апелационог суда у Нишу, а да се Бранка Дражић, судија Врховног касационог суда 

именује за заменика члана Комисије. 

 

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

 

 

                I 

Милунки Цветковић, судији Врховног касационог суда, престаје дужност заменика 

председника Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, 

Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у 

Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и 

Апелационог суда у Нишу.   

 

Зорани Делибашић, судији Врховног касационог суда, престаје дужност заменика 

члана Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног 

апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, 

Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда 

у Нишу.   

 

                 II 

 

Гордана Комненић, судија Врховног касационог суда, именује се за заменика 

председника Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, 

Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у 

Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и 

Апелационог суда у Нишу. 

 

Бранка Дражић, судија Врховног касационог суда, именује се за заменика члана 

Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног 

апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, 

Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда 

у Нишу. 

 

                                                             *** 

 

5. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у Панчеву 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Вршцу и Основног суда у Панчеву; 

 

Јасмина Васовић, председница Високог савета судства поводом ове тачке дневног реда 

даје реч известиоцу, судији Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је обавестио присутне да је потребно именовати  

председника, заменика председника и заменика члана Комисије Вишег суда у Панчеву за 
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спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Вршцу и Основног суда у Панчеву. Указује да се нико није одазвао јавом 

позиву, већ је вршилац функције председника Вишег суда у Панчеву доставила Високом 

савету судства допис са предлогом  за именовање председника, заменика председника и 

заменика члана наведене Комисије. Судија Александар Пантић обавештава присутне  да је 

предлог вршиоца функције председника Вишег суда у Панчеву да се за председника 

Комисије именује судија Милица Гавранчић, за заменика председника Комисије судија 

Светлана Лазаревић, а за заменика члана именује судија Радинка Гулић.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да, имајући у виду да је 

Високи савет судства на претходној седници судију Милицу Гавранчић предложио 

Народној скупштини Републике Србије  за избор за председника Вишег суда у Панчеву, то 

предлаже да се за председника Комисије Вишег суда у Панчеву за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Вршцу и 

Основног суда у Панчеву именује судија Светлана Лазаревић, за заменика председника 

Комисије именује судија Милица Гавранчић, а за заменика члана Комисије именује судија 

Радинка Гулић. 

Ставља на гласање предлог да се за председника Комисије Вишег суда у Панчеву за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Вршцу и Основног суда у Панчеву именује судија Светлана Лазаревић, за 

заменика председника Комисије именује судија Милица Гавранчић, а за заменика члана 

Комисије именује судија Радинка Гулић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једноглано донео 

 

 

        О Д Л У К У  

 

                I 

 

Станки Симоновић, судији Вишег суда у Панчеву, престаје дужност 

председника Kомисије Вишег суда у Панчеву за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Вршцу и Основног 

суда у Панчеву. 

 

Олги Буквић, судији Вишег суда у Панчеву, престаје дужност заменика 

председника Kомисије Вишег суда у Панчеву за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Вршцу и Основног 

суда у Панчеву. 

 

Весни Вуковић, судији Вишег суда у Панчеву  престаје дужност заменика 

члана Kомисије Вишег суда у Панчеву за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Вршцу и Основног 

суда у Панчеву. 
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        II 

 

Светлана Лазаревић, судија Вишег суда у Панчеву, именује се за председника 

Kомисије Вишег суда у Панчеву за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Вршцу и Основног суда у Панчеву. 

 

Милица Гавранчић, судија и в.ф. председника Вишег суда у Панчеву именује 

се за заменика председника Kомисије Вишег суда у Панчеву за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Вршцу и 

Основног суда у Панчеву. 

 

Радинка Гулић, судија Вишег суда у Панчеву именује се за заменика члана 

Kомисије Вишег суда у Панчеву за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Вршцу и Основног суда у Панчеву. 

 

 

                                                      *** 

 

6. Одлучивање о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једноглано донео 

 

   О Д Л У К У  

                                  -о престанку  судијске функције- 

 

Олги Божовић, судији Прекршајног суда у Београду, престаје судијска функција 

услед навршења радног века дана 2. јула 2021. године 

 

 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једноглано донео 

 

  О Д Л У К У  

                              -о престанку  судијске функције- 

 

 

Војиславу Лаловићу, судији Основног суда у Ваљеву, престаје судијска функција 

услед навршења радног века дана 5. јула 2021. године. 

 

 

 

 



8 

 

8 

 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једноглано донео 

 

О Д Л У К У  

                   

       -о престанку  судијске функције- 

 

 

Горици Рашковић, судији Привредног суда у Крагујевцу, престаје судијска функција 

услед навршења радног века дана 21. јула 2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једноглано донео 

 

 

О Д Л У К У  

                            -о престанку  судијске функције- 

 

Весни Димитријевић, судији Апелационог суда у Крагујевцу, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 23. јула 2021. године, 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једноглано донео 

 

 

О Д Л У К У  

                             -о престанку  судијске функције- 

 

 

Драгану  Цветиновићу, судији Основног суда у Лозници, престаје судијска функција 

услед навршења радног века дана 25. јула 2021. године. 

 

                                                           *** 

 

7. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

 

Јасмина Васовић, председница Високог савета судства, након увида у списе предмета 

Високог савета судства број:119-00-00516/2021-01, констатује да је Мирјана Истрат, 

судија и председник Прекршаног суда у Зрењанину поднела Високом савету судства 

захтев за престанак судијске функције, који је заведен  у Прекршајном суду у Зрењанину 

под бројем Су V-35-117/21. 
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Јасмина Васовић, председница Високог савета судства, након увида у списе предмета 

Високог савета судства број:119-00-00568/2021-01, констатује да је Ружа Коларевић, 

судија Основног суда у Суботици, поднела захтев за престанак судијске функције преко 

судске управе Основног суда у Суботици, заведен под бројем Су. V-34 број 4/21. 

 

Јасмина Васовић, председница Високог савета судства ставља на гласање предлог да се 

Мирјани Истрат, судији Прекршајног суда у Зрењанину утврди престанак судијске 

функције на лични захтев са даном 22.07.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једноглано донео 

 

О Д Л У К У  

                             -о престанку  судијске функције- 

 

 

Мирјани Истрат, судији Прекршајног суда у Зрењанину, престаје судијска функција 

на лични захтев дана 22. јула 2021. године.  

 

 

Јасмина Васовић, председница Високог савета судства ставља на гласање предлог да се 

Ружи Коларевић, судији Основног суда у Суботици, утврди престанак судијске функције 

на лични захтев са даном 30.06.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једноглано донео 

 

О Д Л У К У  

                               -о престанку  судијске функције- 

 

 

Ружи Коларевић, судији Основног суда у Суботици, престаје судијска функција на 

лични захтев дана 30.06.2021. године. 

 

Јасмина Васовић, председница Високог савета судства, с обзиром да је захтев судије 

Основног суда у Суботици Маше Опсеница Војводић за престанак судијске функције 

непотпун, констатује да је потребно накнадно прибавити релевантне податке, а да би 

Високи савет судства могао да одлучи о истом на наредној седници и за известиоца 

одређује судију Александра Пантића. 

                                                         *** 

 

 

8. Одлучивање о престанку функције судија поротника на лични захтев; 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једноглано донео 

 

    О Д Л У К У  

                          -о престанку  функције судије поротника- 

 

 

Оливери Банчак, судији поротнику Основног суда у Панчеву, престаје функција 

судије поротника на лични захтев дана 17. јуна 2021. године.  

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У  

                         -о престанку  функције судије поротника- 

 

 

Маријани Спишјак, судији поротнику Основног суда у Панчеву, престаје функција 

судије поротника на лични захтев дана 17. јуна 2021. године.  

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једноглано донео 

 

 О Д Л У К У  

                         -о престанку  функције судије поротника- 

 

 

Андрији Костић, судији поротнику Привредног суда у Нишу, престаје функција 

судије поротника на лични захтев дана 17. јуна 2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једноглано донео 

 

 

О Д Л У К У  

                         -о престанку  функције судије поротника- 

 

 

Зорици Телечки, судији поротнику Основног суда у Кикинди, престаје функција 

судије поротника на лични захтев дана 17. јуна 2021. године.  
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                                                                *** 

 

9. Разно: 

 

Судија Зорана Делибашић обавештава присутне да је директор Правосудне академије,  

Ненад Вујић дана  15.06.2021. године поднео Високом савету судства захтев на основу 

члана 21. Закона о судијама да се судија Основног суда у Суботици Соња Видановић 

поново упути на рад у Правосудну академију ради обављања стручних послова на период 

од три године. Судија Зорана Делибашић упознала је присутне са садржином поднетог 

захтева. 

 

Јасмина Васовић, председница Високог савета судства ставља на гласање предлог да се 

Соња Видановић, судија Основног суда у Суботици упути на рад у Правосудну академију, 

ради обављања стручних послова,  почев од 01.10.2021. године па до престанка судијске 

функције услед навршења радног века дана 05.05.2024. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         Р Е Ш Е Њ Е 

 

Соња Видановић, судија Основног суда у Суботици, упућује се на рад у Правосудну 

академију, ради обављања стручних послова, почев од 1. октобра 2021. године па до 

престанка судијске функције услед навршења радног века, дана 05.05.2024. године. 

  

За време упућивања, судија Соња Видановић се ослобађа вршења судијске функције. 

 

 

 

 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 10.50 часова 

 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић             ПРЕДСЕДНИЦА 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

              Јасмина Васовић 
 


