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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-23/2021-01 

Датум: 22.07.2021. године 

Б е о г р а д 
 

 

ЗАПИСНИК 

  
СА СЕДАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 22. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 10,00 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 

- 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 

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

- Маја Поповић – министарка правде у Влади Републике Србије 

- Владимир Ђукановић – председник Одбора за правосуђе, државну управу и 

локалну самоуправу Народне скупштине Репубилике 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. 
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 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства отвара Седамнаесту 

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 Шеснаесте  седнице Високог савета судства која је 

одржана 28.06.2021. године; 

 

2. Доношење одлуке  о упућивању   Драгана Милошевића, судије Апелационог 

суда у Београду у  Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у 

Београду до 31.12.2021. године; 

 

3. Доношење одлуке о упућивању Видојка Јасике, судије Прекршајног суда у 

Пријепољу у Прекршајни суд у Сјеници, ради поступања у Већу које 

одлучује по приговорима на решења о извршењу; 

 

4. Доношење одлуке  о умањењу месечне норме  члановима комисија за 

спровођење поступка вредновања и утврђивања оцене рада  судија и 

председника судова у току поступка вредновања; 

 

5. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисијe Привредног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда у 

Новом Саду, Привредног суда у Сомбору, Привредног суда у Сремској 

Митровици, Привредног суда у Суботици, Привредног суда у Зајечару, 

Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу; 

 

6. Одлучивање о захтеву Ренате Павешковић, председнице  Основног суда у 

Великој Плани  за  доношење  одлуке о измени Одлуке о броју судија; 
 

7. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије за одлучивање о 

приговору судија и председника на поступак вредновања и оцену рада; 

 

 

8. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

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

 

10. 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 

Седамнаесту редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

*** 

 

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

одржана 28.06.2021. године; 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са 

Шеснаесте седице Високог савета судства која је одржана 28.06.2021. године. 

 

 

      *** 

 

2. Доношење одлуке  о упућивању   Драгана Милошевића, судије Апелационог 

суда у Београду у  Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда 

у Београду до 31.12.2021. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да се председник 

Вишег суда у Београду обратио Високом савету судства са молбом за упућивање Драгана 

Милошевића, судије Апелационог суда у Београду на рад у Посебно одељење за 

организовани криминал Вишег суда у Београду на период од пет месеци. У молби се 

истиче да је судија Драган Милошевић више пута био упућиван на рад од стране Високог 

савета судства у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду, како 

би наставио да поступа као члан већа у комплексном предмету, до његовог окончања. 

Како поступак због кога је судија био упућиван на рад још није окончан, то се судија 

Драган Милошевић обратио председнику Вишег суда у Београду са молбом за поновно 

упућивање у Посебно одељење  за организовани криминал Вишег суда у Београду, до 

окончања предмета у коме се поступак налази у завршној фази.  

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се Драган Милошевић, судија Апелационог суда у Београду упути на рад у 

Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду, почев од 31.07.2021. 

године до 31.12.2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
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Р Е Ш Е Њ Е  

 

ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ, судија Апелационог суда у Београду, упућује се на 

рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду, почев од 

31. јула до 31. децембра 2021. године.  

 

 

   *** 

 

3. Доношење одлуке о упућивању Видојка Јасике, судије Прекршајног суда у 

Пријепољу у Прекршајни суд у Сјеници, ради поступања у Већу које 

одлучује по приговорима на решења о извршењу; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ЈАСИКА ВИДОЈКО, судија Прекршајног суда у Пријепољу, упућује се на рад 

у Прекршајни суд у Сјеници, ради поступања у раду већа од троје судија за 

доношења одлуке по приговору на решење о извршењу, почев од 1. августа 2021. 

године, док постоји потреба за упућивањем, а најдуже годину дана. 

 

 

*** 

 

4. Доношење одлуке  о умањењу месечне норме  члановима комисија за 

спровођење поступка вредновања и утврђивања оцене рада  судија и 

председника судова у току поступка вредновања; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић предлаже да Високи савет судства донесе једну општу 

одлуку о умањењу месечне норме члановима комисија за спровођење поступка 

вредновања и утврђивања оцене рада судија и председника судова  у току поступка 

вредновања, која би се односила на све комисије и која би гласила: „Члановима комисија 

за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председика судова 

у току поступка вредновања умањује се  месечна норма за 20% почев од 01.08.2021. 

године па до истека периода рада комисије.“ 

  

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да  се члановима комисија за спровођење поступка вредновања и утврђивање 
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оцене рада судија и председника судова у току поступка вредновања умањи месечна 

норма за 20% почев од 01.08.2021. године па до истека периода рада комисије. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

      О Д Л У К У 

 

            I 

 

ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ВРЕДНОВАЊА 

И УТВРЂИВАЊЕ ОЦЕНЕ РАДА судија и председника судова у току поступка 

вредновања умањује се месечна норма за 20% почев од 01.08.2021. године па до 

истека периода рада комисија. 

 

          II 

  

 Ову одлуку доставити председницима судова на упознавање и реализацију. 

 

  

*** 

 

 

5. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисијe Привредног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда 

у Новом Саду, Привредног суда у Сомбору, Привредног суда у Сремској 

Митровици, Привредног суда у Суботици, Привредног суда у Зајечару, 

Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч  судији известиоцу Александру Пантићу. 

 

 

Судија Александар Пантић наводи да се председница Привредног апелационог 

суда, судија Јасмина Обућина обратила Високом савету судства дописом у коме је  навела 

да је Биљана Суботић, судија Привредног апелационог суда Одлуком Високог савета 

судства број: 119-05-0824/2017-01 од 04.07.2017. године именована за заменика члана 

Kомисије Привредног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Привредног суда у Зрењанину, Привредног 

суда у Новом Саду, Привредног суда у Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, 

Привредног суда у Суботици, Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и 

Привредног суда у Нишу, док је на предлог председника суда Одлуком Високог савета 

судства број: 119-05-026/2020-01 од 25.06.2020. године судија  Биљана Суботић именована 

за члана Kомисије Привредног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Привредног суда у Београду, Привредног 
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суда у Ваљеву, Привредног суда у Панчеву, Привредног суда у Краљеву, Привредног суда 

у Крагујевцу, Привредног суда у Пожаревцу, Привредног суда у Ужицу и Привредног 

суда у Чачку. Како је Биљана Суботић, судија Привредног апелационог суда именована у 

обе комисије Привредног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судија и председника суда тако што је у  једној Комисији  заменик 

члана а у другој је члан Комисије то је предложила да Високи савет судства донесе 

Одлуку о измени Одлуке о образовању Комисије Привредног апелационог суда за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног суда у 

Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, Привредног суда у Суботици, 

Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу  

којом Биљани Суботић, судији Привредног апелационог суда престаје дужност заменика 

члана Комисије, а  за  заменика члана Комисије именује Јован Кордић, судија Привредног 

апелационог суда. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се донесе Одлука о измени Одлуке о образовању Kомисијe Привредног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Привредног суда у Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног 

суда у Сомбору, Привредног суда у Сремској Митровици, Привредног суда у Суботици, 

Привредног суда у Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу, 

којом Биљани Суботић, судији Привредног апелационог суда престаје дужност заменика 

члана Комисије, а да се Јован Кордић, судија Привредног апелационог суда именује за 

заменика члана Комисије. 

 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

        О Д Л У К У  

 

                I 

 

БИЉАНИ СУБОТИЋ, судији Привредног апелационог суда, престаје дужност 

заменика члана Kомисије Привредног апелационог суда за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Привредног суда у 

Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног суда у Сомбору, Привредног 

суда у Сремској Митровици, Привредног суда у Суботици, Привредног суда у 

Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу. 

 

        II 

 

ЈОВАН КОРДИЋ, судија Привредног апелационог суда, именује се за 

заменика члана Kомисије Привредног апелационог суда за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Привредног суда у 

Зрењанину, Привредног суда у Новом Саду, Привредног суда у Сомбору, Привредног 
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суда у Сремској Митровици, Привредног суда у Суботици, Привредног суда у 

Зајечару, Привредног суда у Лесковцу и Привредног суда у Нишу. 

 

 

 

*** 

 

6. Одлучивање о захтеву Ренате Павешковић, председнице  Основног суда у 

Великој Плани  за  доношење  одлуке о измени Одлуке о броју судија; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч  судији известиоцу Жаку Павловићу. 

 

Судија Жак Павловић обавештава присутне да се председница Основног суда у 

Великој Плани, Рената Павешковић обратила Високом савету судства са захтевом за 

измену Одлуке о броју судија за Основни суд у Великој Плани са предлогом да се за овај 

суд број судија са 14 повећа на 18 и након тога распише оглас ради попуне упражњених 

судијских места. Судија Жак Павловић упознао је присутне са садржином поднетог 

захтева и изнетим разлозима на којима је заснован захтев. 

 

Јасмна Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да Високи савет судства донесе Одлуку о измени Одлуке о броју судија у 

судовима, тако да се у Основном суду у Великој Плани број судија са 14 повећа на 18 

судија.  

 

 

Констатује се да је наког гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о броју судија у судовима 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 

11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 

10/19, 48/19, 67/19, 20/20, 25/20, 78/20, 6/21, 10/21, 36/21 и 67/21),  

 

У члану 3. у делу основни судови, тачка 12. мења  се и гласи: 

 

            „Назив суда                                                                   Број судија 

 

12.   Основни суд у Великој Плани                                                            18” 
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*** 

 

 

7.  Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије за одлучивање 

о приговору судија и председника на поступак вредновања и оцену рада; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да се Весна 

Субић, судија Врховног касационог суда, председница Комисије за одлучивање о 

приговорима судија и председника судова  на поступак вредновања и оцену рада, 

обратила Високом савету судства дописом којим обавештава Високи савет судства да 

Веску Крстајићу, судији Врховног касационог суда, који је члан наведене комисије, 

престаје судијска функција због одласка у пензију дана 03.08.2021. године и предлаже да 

Високи савет судства донесе Одлуку о именовању новог члана Комисије.  

 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да у својству 

председника Врховног касационог суда предлаже да се за члана Комисије за одлучивање о 

приговорима судија и председника судова на поступак вредновања и оцену рада именује 

Радмила Драгичевић Дичић, судија Врховног касационог суда и ставља на гласање 

наведени предлог. 

 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

        О Д Л У К У  

 

                I 

 

ВЕСКУ КРСТАЈИЋУ, судији Врховног касационог суда, престаје дужност 

члана Kомисије за одлучивање о приговору судија и председника на поступак 

вредновања и оцену рада.   

 

        II 

 

РАДМИЛА ДРАГИЧЕВИЋ ДИЧИЋ, судија Врховног касационог суда, 

именује се за члана Kомисије за одлучивање о приговору судија и председника на 

поступак вредновања и оцену рада. 

 

 

*** 

 

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

 

 

              О Д Л У К У 

- о престанку судијске функције - 

    

 

Веску Крстајићу, судији Врховног касационг суда, престаје  судијска функција 

на лични захтев дана  3. августа 2021. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

 

 

              О Д Л У К У 

- о престанку судијске функције - 

 

Александри Перичин Хинић, судији Основног суда у Пироту,  престаје 

судијска функција на лични захтев дана 19. августа 2021. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

              О Д Л У К У 

- о престанку судијске функције - 

 

Миланки Радовановић, судији Првог основног суда у Београду,  престаје 

судијска функција на лични захтев дана 31. августа 2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

              О Д Л У К У 

- о престанку судијске функције - 

 

Соњи Простран, судији Првог основног суда у Београду, престаје судијска 

функција на лични захтев дана 22. јула  2021. године. 
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      *** 

 

 

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

 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

              О Д Л У К У 

- о престанку судијске функције - 

 

 

Бранки Живковић, судији Прекршајног суда у Београду, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 1. августа, 2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

              О Д Л У К У 

- о престанку судијске функције - 

 

 

Милану Месаровићу, судији Основног суда у Аранђеловцу, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 5. августа, 2021. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

              О Д Л У К У 

- о престанку судијске функције - 

 

 

 

Момчилу Копривици, судији Прекршајног суд у Новом Саду, престаје 

судијска функција услед  навршења радног века дана 5. августа, 2021. године. 

 

 

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

- о престанку судијске функције - 

 

 

 

Даринки Шћепановић, судији Вишег суда у Београду, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 6. августа, 2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

              О Д Л У К У 

- о престанку судијске функције - 

 

 

Славици Франгеш, судији Основног суда у Крушевцу, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 7. августа, 2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

              О Д Л У К У 

- о престанку судијске функције - 

 

Ани Марки Бин, судији Привредног суда у Суботици, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 8. августа, 2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

              О Д Л У К У 

- о престанку судијске функције - 

 

 

Јулији Пековић, судија Прекршајног суд у Новом Саду, престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 11. августа, 2021. године. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

              О Д Л У К У 

- о престанку судијске функције - 

 

 

Нади Човић, судији Вишег суда у Врању, престаје судијска функција услед 

навршења радног века дана 12. августа, 2021. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

              О Д Л У К У 

- о престанку судијске функције - 

 

 

Зорану Крстићу, судији Апелационог суда у Нишу, престаје судијска функција 

услед  навршења радног века дана 20. августа, 2021. године. 

 

      *** 

10. Разно:  

 

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

савета судства број:071-00-320/2021-01, коју је поднела Наталија 

Недељковић, судија Основног суда у Лебану; 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Жаку Павловићу. 

 

 Судија Жак Павловић наводи да је на основу члана 29 Закона о судијама 

Наталија Недељковић, судија Основног суда у Лебану, поднела Високом савету судства 

притужбу на рад председника Основног суда у Лебану. Судија Жак Павловић је упознао 

присутне са садржином поднете притужбе. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да се 

констатује да ће судија известилац Жак Павловић упутити допис Основном суду у 

Лебану, ради прибављања извештаја – Решења о коришћењу годишњег одмора за 

2020. годину за судију Наталију Недељковић. 
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Након што су се чланови Високог савета судства упознали са садржином и 

изгледом брошуре коју је израдио Савет Европе на тему: „Недозвољени утицај на рад 

судија и судства“, констатује се да су чланови Савета сагласни са садржином и 

изгледом брошуре и да ће иста бити достављена свим судовима и судијама Републике 

Србије. 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 10,40 часова. 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                       ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

             Јасмина Васовић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 


