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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-22/2021-01 

Датум: 28.06.2021. године 

Б е о г р а д 
 

 

ЗАПИСНИК 

  
СА ШЕСНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 28.  ЈУНА 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 

- Снежана Бјелогрлић – изборни члан Високог савета судства из реда судија 

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

 

Поред чланова Високог савета судства седници присуствује Мирјана Павловић - 

секретар Високог савета судства. 

 

 Седница Високог савета судства се тонски снима. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства отвара Шеснаесту 

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 Петнаесте  седнице Високог савета судства која је 

одржана 17.06.2021. године; 

2.  Одлука о приговору кандидата за председника Основног суда у Прокупљу 

Љиљане Радивојевић од 03.06.2021. године са допуном приговора од 

10.06.2021. године и 23.06.2021. године; 

3.  Одлука о избору председника судова по Огласу објављеном у „Службеном 

гласнику  РС“  број 17/21 од 26.02.2021. године и то: 

- Основног суда у Бачкој Паланци;  

- Основног суда у Зрењанину; 

      - Основног суда у Ивањици 

- Основног суда у Петровцу на Млави;  

      - Основног суда у Прокупљу;  

      - Прекршајног суда у Неготину;  

      - Прекршајног суда у Суботици;  

- Привредног суда у Зајечару. 

4.  Одлука о избору председника судова по Огласу објављеном у „Службеном          

гласнику  РС“  број 27/20 од 13.03.2020. године и то: 

              - Основног суда у Руми;  

     - Привредног суда у Зрењанину;  

     - Привредног суда у Панчеву;  

     - Приврдног суда у Сомбору . 

5.  Одлука о избору 1 судије по Огласу објављеном у „Службеном гласнику  

РС“ број 124/20 од 16.10.2020. године за:  

    - Привредни суд у Ужицу.  

6.  Доношење одлуке о оглашавању избора судија за:  

- Основни суд у Старој Пазови – три места;  

- Основни суд у Великом Градишту – једно место;  

- Основни суд у Чачку - два места; 

- Основни суд у Смедереву – два места;  

- Основни суд у Бору – два места;  

- Прекршајни суд у Зајечару – два места; 

- Прекршајни суд у Ваљеву – четири места;  

- Прекршајни суд у Краљеву – четири места; 

- - Виши суд у Врању – једно место;  

- Виши суд у Прокупљу – два места;  

- Виши суд у Панчеву – једно место;  

- Виши суд у Пожаревцу  - три места;  

            - Привредни суд у Краљеву – једно место;  

7. Разматрање захтева председника Основног суда у Бечеју судије Горана 

Чимбуровића да се Високи савет судства о спојивости чланства у Савету за 

безбедност Општине Нови Бечеј и судијске функције односно функције 

председника суда коју врши; 
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8. Разматрање и доношење одлуке о заједничком предлогу председника 

Апелацоног суда у Новом Саду и председника Вишег суда у Новом Саду о 

измени одлуке Високог савета судства о броју  судија  у Вишем суду у Новом Саду 

од 25.02.2020. године 

9. Одлучивање о повећању плата судијама распоређеним у другостепеном 

Грађанском одељењу Вишег суда у Новом Саду  сходно члану 42. Закона о судијама;  

10. Доношење Одлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели 

пријаву на Оглас за избор председника судова, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“, број 48/21 од 13.05.2021. године, и то Орлеа Масловарића, из 

Прекршајног суда у Лазаревцу и Едина Хоџића, из Основног суда у Новом Пазару. 

11.  Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисијe Апелационог 

суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Вишег суда у Врању, Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину и 

Вишег суда у Лесковцу 

12. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисијe Апелационог 

суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Вишег суда у Нишу, Вишег суда у Прокупљу и Вишег суда у Пироту 

13. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада 

судија и председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда 

у Бечеју, Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, 

Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у 

Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, Прекршајног суда у Сремској Митровици, 

Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног суда у Лозници и Прекршајног суда 

у Шапцу 

14. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада 

судија и председника Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, 

Прекршајног суда у Вршцу, Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда 

у Младеновцу, Прекршајног суда у Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву 

и Прекршајног суда у Смедереву 

15. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у 

Јагодини за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Деспотовцу, Основног суда у Јагодини и Основног 

суда у Параћину 

16. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у 

Прокупљу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Куршумлији и Основног суда у Прокупљу  

17. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије  Вишег суда у 

Ваљеву за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Ваљеву, Основног суда у Мионици и Основног суда у 

Убу 
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18. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Вишег суда у Крагујевцу 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу 

19. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у 

Зајечару за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бору, Основног суда у Зајечару и Основног суда у 

Књажевцу 

20. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у 

Врању за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бујановцу, Основног суда у Врању и Основног суда у 

Сурдулици 

21. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у 

Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу 

22. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у 

Пожаревцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на 

Млави и Основног суда у Пожаревцу 

23. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисијe Вишег суда у 

Сремској Митровици за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, 

Основног суда у Старој Пазови и Основног суда у Шиду; 

24. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев; 

25. Разно 

 

Констатује се да чланови Савета немају примедби ни допуна на предложени 

дневни ред, те да једногласно доносе одлуку да се усвоји предложени дневни ред за 

Шеснаесту редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

*** 

 

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

одржана 17.06.2021. године; 

 

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

седнице Високог савета судства која је одржана 17.06.2021. године. 

 

 

*** 
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2. Одлука о приговору кандидата за председника Основног суда у Прокупљу 

Љиљане Радивојевић од 03.06.2021. године са допуном приговора од 10.06.2021. 

године и 23.06.2021. године; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић обавештава присутне да је кандидат за председника 

Основног суда у Прокупљу Љиљана Радивојевић поднела Високом савету судства  

приговор дана 03.06.2021. године  и допуне приговора дана 10.06.2021. године и дана 

23.06.2021. године. Судија Љиљана Радивојевић предлаже да Комисија Високог савета 

судства  у саставу: судије Кужић, Бјелогрлић и Павловић преиспита завршну оцену коју је 

добила у поступку предлагања кандидата за председника Основног суда у Прокупљу. У 

приговору и допунама приговора позива се на своје резултате рада, програм рада, решење 

комисије вишег суда донетог у поступку вредновања њеног рада, личну и радну 

биографију и предлаже да се њени резултати упореде са резултатима рада других колега и 

сматра да ће Комисија закључити да оцена коју је добила 4, није адекватна.   

 

 Судија Вукица Кужић наглашава да завршну оцену чини оцена програма рада и 

оцена са разговора и да иста не подразумева оцену њеног рада, иначе је њен рад оцењен 

оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију и функцију председника суда“ , те 

је указала да могућност улагања приговора против одлуке Комисије Високог савета 

судства у контексту оцењивања није прописана  и предлаже  да се приговор са допунама 

приговора одбаци као недозвољен. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се одбаци као недозвољен приговор судије Основног суда у Прокупљу  

Љиљане Радивојевић од 03.06.2021. године са допунама приговора од 10.06.2021. године и 

23.06.2021. године.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 ОДБАЦУЈУ СЕ приговор Љиљане Радивојевић, судије Основног суда у 

Прокупљу од 3. јуна 2021. године и допуна приговора од 10. и 23. јуна 2021.године, 

као НЕДОЗВОЉЕНИ. 

 

*** 

 

3. Одлука о избору председника судова по Огласу објављеном у „Службеном 

гласнику  РС“  број 17/21 од 26.02.2021. године и то: 

- Основног суда у Бачкој Паланци;  
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- Основног суда у Зрењанину; 

      - Основног суда у Ивањици 

- Основног суда у Петровцу на Млави;  

      - Основног суда у Прокупљу;  

      - Прекршајног суда у Неготину;  

      - Прекршајног суда у Суботици;  

- Привредног суда у Зајечару. 

 

         Јасмина Васовић – председница Високог савета судства констатује да је 

из ове тачке дневног реда омашком изостављено доношење одлуке о предлогу за 

избор председника Основног суда у Панчеву и предлаже да се одлучивање за овај суд 

разматра под тачком:,, Разно.“  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Одлучивање о предлогу за избор председника Основног суда у Панчеву 

разматраће се под тачком: ,,Разно.“ 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Вукици 

Кужић.  

 

Судија Вукица Кужић обавештава присутне да је Комисија Високог савета 

судства по огласу за избор председника Основног суда у Бачкој Паланци, Основног суда у 

Зрењанину,  Основног суда у Ивањици, Основног суда у Петровцу на Млави, Основног 

суда у Прокупљу, Основног суда у Панчеву,  Прекршајног суда у Неготину и Прекршајног 

суда у Суботици прегледала достављене пријаве кандидата и утврдила њихову 

дозвољеност, потпуност и благовременост, као и да је прибавила оцену рада, вредновала 

програм кандидата и обавила разговор са кандидатима за председнике ових судова. 

 

Судија Вукица Кужић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор председника Основног суда у Бачкој Паланци предложи 

судија Основног суда у Бачкој Паланци Јелица Вујиновић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Бачкој Паланци предложи судију Основног суда у 

Бачкој Паланци Јелицу Вујиновић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 
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Да се за избор за председника Основног суда у Бачкој Паланци Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Основног суда у Бачкој Паланци 

Јелица Вујиновић.  

 

Судија Вукица Кужић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор председника Основног суда у Зрењанину предложи 

судија Основног суда у Зрењанину  Златоје Анкић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Зрењанину предложи судију Основног суда у 

Зрењанину Златоја Анкића. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Основног суда у Зрењанину Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Основног суда у Зрењанину Златоје 

Анкић.   

 

 

Судија Вукица Кужић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор председника Основног суда у Ивањици предложи 

судија Основног суда у Ивањици Љубиша Томићевић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Ивањици предложи судију Основног суда у 

Ивањици Љубишу Томићевића.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Основног суда у Ивањици Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Основног суда у Ивањици Љубиша Томићевић. 

 

Судија Вукица Кужић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор председника Основног суда у Петровцу на Млави 

предложи судија Основног суда у Петровцу на Млави Станоја Рајић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Петровцу на Млави предложи судију Основног 

суда у Петровцу на Млави Станоја Рајића. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Основног суда у Петровцу на Млави Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Основног суда у Петровцу на Млави 

Станоје Рајић.  

 

Судија Вукица Кужић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор председника Основног суда у Прокупљу предложи 

судија Основног суда у Прокупљу Гордана Сокић. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да сматра да досадашњег в.ф. председника 

Основног суда у Прокупљу Љиљану Радивојевић треба предложити Народној скупштини 

за избор за председника, с обзиром да је она до сада успешно обављала функцију 

председника и како би се остварио континуитет у раду суда. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства констатује да постоје 

два предлога за избор председника Основног суда у Прокупљу: Гордана Сокић и Љиљана 

Радивојевић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Прокупљу предложи судију Основног суда у 

Прокупљу Гордану Сокић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства већином гласова  

донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Основног суда у Прокупљу Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Основног суда у Прокупљу Гордана Сокић.   

  

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

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и  Жак Павловић. 

 

ПРОТИВ: Александар Пантић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог судије Александра Пантића да Високи савет судства Народној скупштини 

Републике Србије за избор за председника Основног суда у Прокупљу предложи судију 

Основног суда у Прокупљу Гордану Радивојевић. 
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Констатује се да је за предлог Александра Пантића да Високи савет судства 

Народној скупштини Републике Србије за избор за председника Основног суда у 

Прокупљу предложи судију Основног суда у Прокупљу Гордану Радивојевић гласао 

судија Александар Пантић. 

 

Судија Вукица Кужић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор председника Прекршајног суда у Неготину  предложи 

судија Прекршајног суда у Неготину Ана Јаћимовић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Неготину предложи судију Прекршајног суда у 

Неготину Ану Јаћимовић.   

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Прекршајног суда у Неготину Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија  Прекршајног суда у Неготину Ана 

Јаћимовић.  

 

 

Судија Вукица Кужић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор председника Прекршајног суда у Суботици  предложи 

судија Прекршајног суда у Суботици Тања Владушић Рудић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Прекршајног суда у Суботици предложи судију Прекршајног суда у 

Суботици Тању Владушић Рудић. 

   

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Прекршајног суда у Суботици Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија  Прекршајног суда у Суботици Тања 

Владушић Рудић.  

 

Судија Зорана Делибашић обавештава присутне да је Комисија Високог савета 

судства по огласу за избор председника Привредног суда у Зајечару прегледала 

достављене пријаве кандидата и утврдила њихову дозвољеност, потпуност и 

благовременост, као и да је прибавила оцену рада, вредновала програм кандидата и 

обавила разговор са кандидатима за председника овог суда. 
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Судија Зорана Делибашић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор за председника Привредног суда у Зајечару Народној 

скуштини Републике Србије предложи судија Привредног суда у Зајечару Драган Јоцић. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Привредног суда у Зајечару предложи судију Привредног суда у 

Зајечару Драгана Јоцића.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Привредног суда у Зајечару Народној скуштини 

Републике Србије предложи судија Привредног суда у Зајечару Драган Јоцић. 

 

*** 

 

4.  Одлука о избору председника судова по Огласу објављеном у „Службеном          

гласнику  РС“  број 27/20 од 13.03.2020. године и то: 

               - Основног суда у Руми;  

     - Привредног суда у Зрењанину;  

     - Привредног суда у Панчеву;  

     - Приврдног суда у Сомбору . 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Зорани 

Делибашић. 

 

Судија Зорана Делибашић обавештава присутне да је Комисија Високог савета 

судства по огласу за избор председика за  Основни суд у Руми, Привредни суд у 

Зрењанину, Привредни суд у Панчеву и Привредни суд у Сомбору прегледала достављене 

пријаве кандидата и утврдила њихову дозвољеност, потпуност и благовременост, као и да 

је прибавила оцену рада, вредновала програм кандидата и обавила разговор са 

кандидатима за председнике ових судова. 

 

Судија Зорана Делибашић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор за председника Основног суда у Руми Народној 

скуштини Републике Србије предложи судија Основног суда у Руми Биљана Ђуричић.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Руми предложи судију Основног суда у Руми 

Биљану Ђуричић.  

 

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

 

Да се за избор за председника Основног суда у Руми Народној скуштини 

Републике Србије предложи судија Основног суда у Руми Биљана Ђуричић.  

 

Судија Зорана Делибашић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор за председника Привредног суда у Зрењанину Народној 

скуштини Републике Србије предложи судија Привредног суда у Зрењанину Александар 

Стоиљковски. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Привредног суда у Зрењанину предложи судију Привредног суда у 

Зрењанину Александра Стоиљковског.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Привредног суда у Зрењанину Народној 

скуштини Републике Србије предложи судија Привредног суда у Зрењанину 

Александар Стоиљковски.  

Судија Зорана Делибашић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор за председника Привредног суда у Панчеву Народној 

скуштини Републике Србије предложи судија Привредног суда у Панчеву Гордана Анић.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Привредног суда у Панчеву предложи судију Привредног суда у 

Панчеву Гордану Анић.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Привредног суда у Панчеву Народној скуштини 

Републике Србије предложи судија Привредног суда у Панчеву Гордана Анић.  

Судија Зорана Делибашић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор за председника Привредног суда у Сомбору Народној 

скуштини Републике Србије предложи судија Привредног суда у Сомбору Биљана Перић.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 
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избор за председника Привредног суда у Сомбору предложи судију Привредног суда у 

Сомбору Биљану Перић.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Привредног суда у Сомбору Народној скуштини 

Републике Србије предложи судија Привредног суда у Сомбору Биљана Перић.  

 

*** 

4. Одлука о избору 1 судије по Огласу објављеном у „Службеном гласнику  РС“ 

број 124/20 од 16.10.2020. године за:  

    - Привредни суд у Ужицу.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Зорани 

Делибашић.  

 

Судија Зорана Делибашић изјављује да је  Комисија Високог савета судства у 

саставу: Зорана Делибашић, председник, Марија Аранђеловић Јуреша, члан и Александар 

Пантић,  члан прегледала достављене пријаве кандидата и утврдила њихову дозвољеност, 

потпуност и благовременост, да је спровела испит за кандидате који се први пут бирају  и 

обавила разговор са њима. За кандидата из реда судија  од комисије за спровођење 

поступка вредновања и утврђивања оцене рада судија и председника судова прибављена је 

оцена рада. Иначе, на   оглас за избор судије за Привредни суд у Ужицу пријаве  је 

поднело укупно 9  кандидатa и то из реда судија 1 кандидат, из реда судијских помоћника, 

адвоката и осталих лица  8  кандидатa.  

  

Судија Зорана Делибашић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за  судију Привредног суда у Ужицу изабере Драган 

Тописировић, судија Основног суда у Пријепољу.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог Комисије да се за  судију Привредног суда у Ужицу изабере Драган Тописировић, 

судија Основног суда у Пријепољу.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Драган Тописировић, судија Основног суда у Пријепољу, бира се за судију 

Привредног суда у Ужицу. 
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*** 

 

 

5.   Доношење одлуке о оглашавању избора судија за:  

- Основни суд у Старој Пазови – три места;  

- Основни суд у Великом Градишту – једно место;  

- Основни суд у Чачку - два места; 

- Основни суд у Смедереву – два места;  

- Основни суд у Бору – два места;  

- Прекршајни суд у Зајечару – два места; 

- Прекршајни суд у Ваљеву – четири места;  

- Прекршајни суд у Краљеву – четири места; 

- - Виши суд у Врању – једно место;  

- Виши суд у Прокупљу – два места;  

- Виши суд у Панчеву – једно место;  

- Виши суд у Пожаревцу  - три места; 

  - Привредни суд у Краљеву – једно место;  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Жаку Павловићу.  

 

Судија Жак Павловић изјављује да је већина судова, који су наведени у овој 

тачки дневног реда,  поднела предлог за оглашавање избора судија, да поједине судије до 

септембра ове године навршавају радни век и да је планирано да се  поступак избора 

судија спроведе до новембра ове године. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се донесе одлука о оглашавању избора судија за:  Основни суд у Старој Пазови 

– три места; Основни суд у Великом Градишту – једно место;  Основни суд у Чачку - два 

места; Основни суд у Смедереву – два места;  Основни суд у Бору – два места;  

Прекршајни суд у Зајечару – два места; Прекршајни суд у Ваљеву – четири места;  

Прекршајни суд у Краљеву – четири места.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

О оглашавању избора судија и то: 

- Основни суд у Старој Пазови – три места;  

- Основни суд у Великом Градишту – једно место;  

- Основни суд у Чачку - два места; 

- Основни суд у Смедереву – два места;  

- Основни суд у Бору – два места;  

- Прекршајни суд у Зајечару – два места; 
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- Прекршајни суд у Ваљеву – четири места;  

- Прекршајни суд у Краљеву – четири места. 

 

Констатује се да је Високи савет судства, а одлучујући о образовању Комисије 

Високог савета судства за поступак избора судија за Основни суд у Старој Пазови, 

Основни суд у Великом Градишту, Основни суд у Чачку, Основни суд у Смедереву, 

Основни суд у Бору, Прекршајни суд у Зајечару и Прекршајни суд у Краљеву након 

гласања једногласно донео 

 

О Д Л У К У 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Високог савета судства за поступак избора судија за 

Основни суд у Старој Пазови, Основни суд у Великом Градишту, Основни суд у 

Чачку, Основни суд у Смедереву, Основни суд у Бору, Прекршајни суд у Зајечару и 

Прекршајни суд у Краљеву у саставу: 

 

- Председник Комисије судија Вукица Кужић – изборни члан Високог савета 

судства из реда судија, 

- Члан Комисије судија Жак Павловић - изборни члан Високог савета судства из 

реда судија, 

- Члан Комисије судија Снежана Бјелогрлић - изборни члан Високог савета 

судства из реда судија. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се донесе одлука о оглашавању избора судија за:  Виши суд у Врању – једно 

место;  Виши суд у Прокупљу – два места; Виши суд у Панчеву – једно место; Виши суд у 

Пожаревцу  - три места и  Привредни суд у Краљеву – једно место.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

О оглашавању избора судија и то: 

- Виши суд у Врању – једно место;  

- Виши суд у Прокупљу – два места;  

- Виши суд у Панчеву – једно место;  

- Виши суд у Пожаревцу  - три места; 

 - Привредни суд у Краљеву – једно место.  

 

Констатује се да је Високи савет судства, а одлучујући о образовању Комисије 

Високог савета судства за поступак избора судија за Виши суд у Врању, Виши суд у 

Прокупљу, Виши суд у Панчеву, Виши суд у Пожаревцу и Привредни суд у Краљеву, 

након гласања једногласно донео  
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О Д Л У К У  

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија Високог савета судства за поступак избора судија за 

за Виши суд у Врању, Виши суд у Прокупљу, Виши суд у Панчеву, Виши суд у 

Пожаревцу и Привредни суд у Краљеву у саставу: 

 

- Председник комисије судија Зорана Делибашић - изборни члан Високог савета 

судства из реда судија, 

- Члан Комисије судија Александар Пантић - изборни члан Високог савета 

судства из реда судија, члан Комисије,  

- Члан Комисије судија Марија Аранђеловић Јуреша - изборни члан Високог 

савета судства из реда судија. 

 

*** 

7. Разматрање захтева председника Основног суда у Бечеју судије Горана 

Чимбуровића да се Високи савет судства о спојивости чланства у Савету за 

безбедност Општине Нови Бечеј и судијске функције односно функције 

председника суда коју врши; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Снежани Бјелогрлић.  

 

Судија Снежана Бјелогрлић изјављује да је председник Основног суда у Бечеју 

Горан Чимбуровић поднео захтев Високом савету судства ради давања мишљења  о 

спојивости чланства у Савету за безбедност Општине Нови Бечеј и судијске функције и 

функције председника суда коју врши и њено је мишљење да је наведено чланство спојиво 

са судијском функцијом и функцијом председника суда, имајући у виду одредбу чл. 30 ст. 

1 Закона о судијама, Одлуку о оснивању Савета за безбедност општине Нови Бечеј од 

6.12.2016.године, одредбу чл. 27 Закона о локалној самоуправи и Етички кодекс судија. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог мишљења да је чланство у Савету за безбедност Општине Нови Бечеј и  судијске 

функције и  функције председника суда спојиво. 

 

Констатује се да је Високи савет судства након гласања једногласно донео 

мишљење  да је чланство у Савету за безбедност општине Нови Бечеј и судијске 

функције и функција председника суда спојиво. 

 

 

*** 
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8. Разматрање и доношење одлуке о заједничком предлогу председника 

Апелацоног суда у Новом Саду и председника Вишег суда у Новом Саду о 

измени одлуке Високог савета судства о броју  судија  у Вишем суду у Новом Саду 

од 25.02.2020. године 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић је изјавила, да је имајући у виду статистичке податке почев 

од 2016. године,  број предмета у другостепеном грађанском  одељењу Вишег суда у 

Новом Саду рапидно расте. У 2016. години примљено је укупно 4793 ,,Гж“ предмета, да 

би тај број у 2020. години износиио 10016 предмета. За прва три месеца у 2021. години 

примљено је 5228 ,,Гж“ предмета и може се очекивати да број примљених предмета у току 

2021. године буде знатно већи у односу на 2020. годину.  У ГЖ реферади поступа 12 

судија и они на основу података-тромесечног извештаја у 2021. години, имају у раду 

1617,25 предмета по судији. Једна од судија је дуже одсутна због породиљског боловања,а 

следе избори за Апелациони суд у Новом Саду и постоји могућност да одређни број 

судија из Вишег суда у Новом Саду буде изабран у Апелациони суд у Новом Саду, а 

повећан је број предмета за суђење у разумном року. Предлаже да се усвоји предлог 

председника оба суда да се број судија у Вишем суду у Новом Саду повећа са досадаших 

39 на 44 судије. 

 

Јасмина 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 Вишем суду у Новом Саду број судија са 39 повећа на 44 судије. 

 

  

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о броју судија у судовима 

 

 
 

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, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 

67/19, 20/20, 25/20, 78/20, 6/21, 10/21 и 36/21), у члану 3. у делу виши судови, тачка 15. 

мења се и гласи: 

 

Назив суда    број судија 

15. Виши суд у Новом Саду 44 

   

 

*** 
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9. Одлучивање о повећању плата судијама распоређеним у другостепеном 

Грађанском одељењу Вишег суда у Новом Саду  сходно члану 42. Закона о 

судијама; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић је изјавила да  с обзиром да је повећан број судија у Вишем 

суду у Новом Саду, а имајући у виду велики број предмета у другостепеном грађанском 

одељењу, предлаже да се судијама који поступају у другостепеном грађанском одељењу 

Вишег суда у Новом Саду повећа основна плата за 15%. 

 

Јасмина Васовић председница Високог савета судства - ставља на гласање 

предлог да се увећа основна плата судијама који обављају функцију у Вишем суду у 

Новом Саду у другостепеном грађанском одељењу за 15%, почев од 1. јула 2021. године и 

да  ова одлука буде на снази док се не попуне упражњена судијска места у том суду. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

I 

 

 УВЕЋАВА СЕ основна плата судија које обављају функцију у другостепеном 

грађанском одељењу Вишег суда у Новом Саду, у висини од 15% почев од 1. јула 

2021. године. 

 

II 

 

Ова одлука је на правној снази док се не попуне упражњена судијска  места у 

том суду. 

 

*** 

 

10. Доношење Одлуке о ванредном вредновању рада судија који су поднели 

пријаву на Оглас за избор председника судова, који је објављен у „Службеном 

гласнику РС“, број 48/21 од 13.05.2021. године, и то Орлеа Масловарића, из 

Прекршајног суда у Лазаревцу и Едина Хоџића, из Основног суда у Новом Пазару. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио  да је чланом 44. Правилника о 

критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника 

судова, прописано  да рад судије може бити ванредно вреднован на основу одлуке Савета, 

због избора у виши суд, на предлог председника суда,  на оправдани захтев судије или 

због других ванредних разлога. Имајући у виду да су наведене судије по огласу који је  

објављен у „Службеном гласнику РС“ број 48/21, поднеле пријаве за избор за председнике 

судова, то је потребно вредновати њихов рад.   

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да  се ванредно вреднује рад кандидата Орлеа Масловарића, судије Прекршајног 

суда у Лазаревцу  који је поднео пријаву на оглас за избор за председника Прекршајног 

суда у Лазаревцу и кандидата Едина Хоџића, судије Основног суда у Новом Пазару који је 

поднео пријаву на оглас за избор председника  Основног суда у Новом Пазару, а који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“, број 48/21 од 13.05.2021. године, за период од 

последњег вредновања до дана објављивања огласа. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

ОДЛУКУ  

 

Ванредно се вреднује рад кандидата Орлеа Масловарића, судије Прекршајног 

суда у Лазаревцу  који је поднео пријаву на оглас за избор за 

председника Прекршајног суда у Лазаревцу и кандидата Едина Хоџића, судије 

Основног суда у Новом Пазару који је поднео пријаву на оглас за избор председника  

Основног суда у Новом Пазару, а који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 

48/21 од 13.05.2021. године, за период од последњег вредновања до дана објављивања 

огласа. 

 

*** 

 

 

11.  Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисијe Апелационог 

суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Вишег суда у Врању, Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину и 

Вишег суда у Лесковцу 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да је досадашња председница Комисије 

судија Драгана Живадиновић дана 9.10.2019. године изабрана за председницу Вишег суда 

у Нишу. Досадашњи заменик члана Комисије судија Данијела Николић је изабрана за 
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Врховни касациони суд дана 31.01.2020. године. Високи савет судства је дана 18.05.2021. 

године на интернет страници Високог савета судства објавио Јавни позив за подношење 

пријава за именовање председника и заменика члана Kомисије Апелационог суда у Нишу 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег 

суда у Врању, Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину и Вишег суда у Лесковцу. 

Након протека рока од 15 дана за подношење пријава, а по захтеву председника Комисије 

за вредновање, председник Апелационог суда у Нишу доставио је допис с предлогом да се 

измени одлука Високог савета судства о образовању Kомисијe Апелационог суда у Нишу 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег 

суда у Врању, Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину и Вишег суда у Лесковцу, те 

да се за председника наведене комисије, именује судија Весна Стевановић, а за заменика 

члана судија Соња Симоновић Стојановић. 

 

 Јасмина Васовић- председница Високог савета судства  ставља на гласање  

предлог да се донесе Одлука о измени Одлуке о образовању  Kомисије Апелационог суда 

у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Вишег суда у Врању, Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину и Вишег 

суда у Лесковцу  којом  Драгани Живадиновић престаје дужност председника Комисије,   

Данијели Николић престаје дужност  заменика члана Комисије, Весна Стевановић именује 

се за председника Комисије, а Соња Симоновић Стојановић  за заменика члана Kомисије. 

  

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

 

                I 

 

ДРАГАНИ ЖИВАДИНОВИЋ, судији Апелационог суд у Нишу  престаје 

дужност председника Kомисије Апелационог суда у Нишу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Врању, 

Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину и Вишег суда у Лесковцу.    

ДАНИЈЕЛИ НИКОЛИЋ, судији Врховног касационог суда престаје дужност 

заменика члана Kомисије Апелационог суда у Нишу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Врању, 

Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину и Вишег суда у Лесковцу. 

 

          II 

 

ВЕСНА СТЕВАНОВИЋ, судија Апелационог суд у Нишу именује се за 

председника Kомисије Апелационог суда у Нишу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Врању, 

Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину и Вишег суда у Лесковцу.   

СОЊА СИМОНОВИЋ СТОЈАНОВИЋ, судија Апелационог суд у Нишу 

именује се за заменика члана Kомисије Апелационог суда у Нишу за спровођење 



20 

 

поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у 

Врању, Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину и Вишег суда у Лесковцу. 

 

 

*** 

12. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисијe Апелационог 

суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Вишег суда у Нишу, Вишег суда у Прокупљу и Вишег суда у Пироту 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да је досадашњи члан Комисије судија 

Марина Милановић  изабрана за Врховни касациони суд дана 05. 06. 2019. године. Високи 

савет судства је дана 18.05.2021. године на интернет страници Високог                                   

савета судства објавио Јавни позив за подношење пријава за именовање члана Kомисије 

Апелационог суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Вишег суда у Нишу, Вишег суда у Прокупљу и Вишег суда у 

Пироту. Након протека рока од 15 дана за подношење пријава, а по захтеву председника 

Комисије за вредновање, председник Апелационог суда у Нишу је доставио допис с 

предлогом да се измени одлука Високог савета судства о образовању Kомисијe 

Апелационог суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Вишег суда у Нишу, Вишег суда у Прокупљу и Вишег суда у 

Пироту, те да се за члана наведене комисије, именује судија Добрила Здравковић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да  се донесе Одлука о измени Одлуке о образовању  Kомисије Апелационог суда 

у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Вишег суда у Нишу, Вишег суда у Прокупљу и Вишег суда у Пироту, којом   

Марини Милановић, судији Врховног касационог суда престаје дужност члана Kомисије, 

а Добрила Здравковић, судија Апелационог суд у Нишу именује  за члана Kомисије. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

        ОДЛУКУ  

 

                I 

 

МАРИНИ МИЛАНОВИЋ, судији Врховног касационог суда престаје дужност 

члана Kомисије Апелационог суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Нишу, Вишег суда у 

Прокупљу и Вишег суда у Пироту .  

  

         II 
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ДОБРИЛА ЗДРАВКОВИЋ, судија Апелационог суд у Нишу именује се за 

члана Kомисије Апелационог суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Нишу, Вишег суда у 

Прокупљу и Вишег суда у Пироту. 

 

 

*** 

 

13. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада 

судија и председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда 

у Бечеју, Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, 

Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у 

Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, Прекршајног суда у Сремској Митровици, 

Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног суда у Лозници и Прекршајног суда 

у Шапцу 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да досадашњи члан Комисије судија Вера 

Радак, дана 17.09.2021. године испуњава услове за пензију због навршења радног века. 

Високи савет судства је дана 18.05.2021. године на интернет страници Високог савета 

судства објавио Јавни позив за подношење пријава за именовање члана Комисије 

Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена 

рада судија и председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда 

у Бечеју, Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда 

у Новом Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у 

Сомбору, Прекршајног суда у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, 

Прекршајног суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу. Након протека рока од 15 дана 

за подношење пријава, а по захтеву председника Комисије за вредновање, председник 

Прекршајног апелационог суда је доставила допис, с предлогом да се измени одлука 

Високог савета судства о образовању наведене Комисије Прекршајног апелационог суда 

за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и председника, те да 

се за члана Комисије именује судија Ђорђе Иванковић. 

 

Јасмина Васовић  председница Високог савета судства – ставља на гласање 

предлог да  се донесе Одлука  о измени  Одлуке о образовању Комисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, 

Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом 

Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, 

Прекршајног суда у Сремској Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног 

суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу којом  Вери Радак, судији Прекршајног 
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апелационог суда  престаје дужност члана Комисије и да се Ђорђе Иванковић, судија 

Прекршајног апелационог суда  именује  за члана Kомисије  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

ОДЛУКУ  

 

                I 

ВЕРИ РАДАК, судији Прекршајног апелационог суда  престаје дужност члана 

Комисије Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцена рада судија и председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, 

Прекршајног суда у Бечеју, Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у 

Кикинди, Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног 

суда у Сенти, Прекршајног суда у Сомбору, Прекршајног суда у Сремској 

Митровици, Прекршајног суда у Суботици, Прекршајног суда у Лозници и 

Прекршајног суда у Шапцу.   

 

          II 

 

ЂОРЂЕ ИВАНКОВИЋ, судија Прекршајног апелационог суда  именује се за 

члана Kомисије Вишег суда у Комисије Прекршајног апелационог суда за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, 

Прекршајног суда у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у 

Новом Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног 

суда у Сомбору, Прекршајног суда у Сремској Митровици, Прекршајног суда у 

Суботици, Прекршајног суда у Лозници и Прекршајног суда у Шапцу.  

 

*** 

 

 

14. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада 

судија и председника Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, 

Прекршајног суда у Вршцу, Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда 

у Младеновцу, Прекршајног суда у Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву 

и Прекршајног суда у Смедереву 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да је досадашњем заменику члана Комисије 

судији Невенки Панчић, Одлуком Високог савета судства број 119-00-188/2021-01 од 

30.03.2021. године  престала судијска функција због навршења радног века.  Високи савет 

судства је дана 18.05.2021. године на интернет страници Високог савета судства објавио 
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Јавни позив за подношење пријава за именовање заменика члана Комисије Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, Прекршајног суда 

у Вршцу, Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда у Младеновцу, Прекршајног 

суда у Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву и Прекршајног суда у Смедереву. Након 

протека рока од 15 дана за подношење пријава, а по захтеву председника Комисије за 

вредновање, председник Прекршајног апелационог суда је доставила допис, с предлогом 

да се измени одлука Високог савета судства о образовању наведене Комисије, те да се за 

заменика члана Комисије именује судија Зорица Милисављевић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да се донесе Одлука о измени  Одлуке о образовању Комисје Прекршајног 

апелационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, Прекршајног суда 

у Вршцу, Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда у Младеновцу, Прекршајног 

суда у Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву и Прекршајног суда у Смедереву  којом  

Невенки Панчић, судији Прекршајног апелационог суда  престаје дужност заменика члана 

Комисије, а Зорица Милосављевић, судија Прекршајног апелационог суда  именује за 

заменика члана Kомисије.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

 

 

        ОДЛУКУ  

 

                I 

НЕВЕНКИ ПАНЧИЋ, судији Прекршајног апелационог суда  престаје дужност 

заменика члана Комисије Прекршајног апелационог суда за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцена рада судија и председника Прекршајног суда у 

Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, Прекршајног суда у Вршцу, Прекршајног 

суда у Лазаревцу, Прекршајног суда у Младеновцу, Прекршајног суда у Обреновцу, 

Прекршајног суда у Панчеву и Прекршајног суда у Смедереву. 

 

          II 

 

ЗОРИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ, судија Прекршајног апелационог суда  именује се за 

заменика члана Kомисије Вишег суда у Комисије Прекршајног апелационог суда за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцена рада судија и 

председника Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Ваљеву, 

Прекршајног суда у Вршцу, Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда 

у Младеновцу, Прекршајног суда у Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву 

и Прекршајног суда у Смедереву. 

 

*** 
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15. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у 

Јагодини за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Деспотовцу, Основног суда у Јагодини и Основног 

суда у Параћину 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да је досадашњем заменику председника 

судији Ружици Михајловић, Одлуком Високог савета судства бр. 119-00-2179/2019-01 од 

17.09.2019. године, престала судијска функција због навршења радног века. Високи савет 

судства је дана 18.05.2021. године на интернет страници Високог савета судства објавио 

Јавни позив за подношење пријава за именовање заменика председника  Kомисије Вишег 

суда у Јагодини за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Деспотовцу, Основног суда у Јагодини и Основног суда у 

Параћину. Након протека рока од 15 дана за подношење пријава, а по захтеву председника 

Комисије за вредновање, председник Вишег суда у Јагодини је доставио допис, с 

предлогом да се измени одлука Високог савета судства о образовању Kомисије Вишег 

суда у Јагодини, те да се за заменика председника наведене Комисије именује судија 

Љиљана Станковић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог да Високи савет судства донесе Одлуку  о измени Одлуке о образовању Kомисије 

Вишег суда у Јагодини за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Деспотовцу, Основног суда у Јагодини и Основног 

суда у Параћину којом Ружици Михајловић, престаје дужност заменика председника 

Kомисије а Љиљана Станковић, судија Вишег суда у Јагодини именује за заменика 

председника Kомисије.   

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

        ОДЛУКУ  

 

                I 

 

РУЖИЦИ МИХАЈЛОВИЋ, престаје дужност заменика председника Kомисије 

Вишег суда у Јагодини за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Деспотовцу, Основног суда у Јагодини и 

Основног суда у Параћину.   

          II 

 

ЉИЉАНА СТАНКОВИЋ, судија Вишег суда у Јагодини именује се за 

заменика председника Kомисије Вишег суда у Јагодини за спровођење поступка 
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вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у 

Деспотовцу, Основног суда у Јагодини и Основног суда у Параћину.   

 

*** 

 

16. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у 

Прокупљу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Куршумлији и Основног суда у Прокупљу  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да је досадашњем члану Комисије, судији 

Малиши Стојановићу, Одлуком Високог савета судства број 119-00-821/2020-01 од 

24.11.2020. године  престала судијска функција због навршења радног века. Заменику 

члана Данијели Петровић, Одлуком Високог савета судства, 119-00-1311/2018-01 од 

11.12.2018. године   престала је судијска функција на лични захтев. Високи савет судства 

је дана 18.05.2021. године на интернет страници Високог савета судства објавио Јавни 

позив за подношење пријава за именовање за члана и заменика члана Kомисије Вишег 

суда у Прокупљу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Куршумлији и Основног суда у Прокупљу. Након протека 

рока од 15 дана за подношење пријава, а по захтеву председника Комисије за вредновање, 

председника Вишег суда у Прокупљу је доставила допис, с предлогом да се измени одлука 

Високог савета судства о образовању Kомисије Вишег суда у Прокупљу, те да се за члана 

наведене комисије именује судија Вишег суда у Прокупљу Драгана Контић, а за 

заменика члана Небојша Милошевић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да Високи савет судства донесе Одлуку  о измени Одлуке о образовању Kомисије 

Вишег суда у Прокупљу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Куршумлији и Основног суда у Прокупљу којом 

Малиши Стојановићу, престаје дужност члана Kомисије, Данијели Петровић, престаје 

дужност заменика члана Kомисије, Драгана Контић, судија Вишег суда у Прокупљу, 

именује за члана Kомисије, a Небојша Милошевић, судија Вишег суда у Прокупљу, 

именује за заменика члана. 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

                                                                 ОДЛУКУ  

 

                I  

 

МАЛИШИ СТОЈАНОВИЋУ, престаје дужност члана Kомисије Вишег суда у 

Прокупљу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Куршумлији и Основног суда у Прокупљу. 
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ДАНИЈЕЛИ ПЕТРОВИЋ, престаје дужност заменика члана Kомисије Вишег 

суда у Прокупљу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Куршумлији и Основног суда у Прокупљу. 

 

 

        II 

 

ДРАГАНА КОНТИЋ, судија Вишег суда у Прокупљу, именује се за члана 

Kомисије Вишег суда у Прокупљу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Куршумлији и Основног суда у 

Прокупљу. 

 

НЕБОЈША МИЛОШЕВИЋ, судија Вишег суда у Прокупљу, именује се за 

заменика члана Kомисије Вишег суда у Прокупљу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у 

Куршумлији и Основног суда у Прокупљу 

 

 

*** 

 

17. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије  Вишег суда у 

Ваљеву за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Ваљеву, Основног суда у Мионици и Основног суда у 

Убу 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да је досадашњем члану Комисије, судији 

Митру Ђенесићу, Одлуком Високог савета судства бр. 119-00-742/2018-01 од 13.07.2018. 

године престала судијска функција на лични захтев. Високи савет судства је дана 

18.05.2021. године на интернет страници Високог савета судства објавио Јавни позив за 

подношење пријава за именовање заменика члана Kомисије  Вишег суда у Ваљеву за 

спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника 

Основног суда у Ваљеву, Основног суда у Мионици и Основног суда у Убу. На јавни 

позив пријаву је доставио Радивоје Јовановић, судија Вишег суда у Ваљеву. 

 

Јасмина Васовић- председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да Високи савет судства донесе Одлуку о измени Одлуке о образовању Kомисије  

Вишег суда у Ваљеву за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија 

и председника Основног суда у Ваљеву, Основног суда у Мионици и Основног суда у Убу 

којом  Митру Ђенесићу, престаје дужност заменика члана Kомисије, а Радивоје 

Јовановић, судија Вишег суда у Ваљеву именује  за заменика члана.   

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  
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        ОДЛУКУ  

 

                I 

MИТРУ ЂЕНЕСИЋУ, престаје дужност заменика члана Kомисије  Вишег суда 

у Ваљеву за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и 

председника Основног суда у Ваљеву, Основног суда у Мионици и Основног суда у 

Убу.   

 

          II 

 

РАДИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ, судија Вишег суда у Ваљеву именује се за заменика 

члана Kомисије  Вишег суда у Ваљеву за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судија и председника Основног суда у Ваљеву, Основног суда 

у Мионици и Основног суда у Убу.   

 

*** 

 

18. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Вишег суда у Крагујевцу 

за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 

Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да  заменик члана Комисије судија Новица 

Стоилковић дана 03.09.2021. године испуњава услове за пензију због навршења радног 

века. Високи савет судства је дана 18.05.2021. године на интернет страници Високог 

савета судства објавио Јавни позив за подношење пријава за именовање заменика члана 

Kомисије Вишег суда у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у 

Крагујевцу. Након протека рока од 15 дана за подношење пријава, а по захтеву 

председника Комисије за вредновање, председник Вишег суда у Крагујевцу је доставила 

допис, с предлогом да се измени одлука Високог савета судства о образовању Kомисије 

Вишег суда у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу, те да 

се за заменика члана наведене Комисије именује Александра Бутулија Јанковић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да Високи савет судства донесе Одлуку о измени Одлуке о образовању Комисије 

Вишег суда у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу којом 

Новици Стоилковићу, судији Вишег суда у Крагујевцу престаје дужност заменика члана 

Kомисије, а Александра Бутулија Јанковић, судија Вишег суда у Крагујевцу именује за 

заменика члана Kомисије . 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

                                                                     ОДЛУКУ  

 

                I 

 

НОВИЦИ СТОИЛКОВИЋ, судији Вишег суда у Крагујевцу престаје дужност 

заменика члана Kомисије Вишег суда у Крагујевцу за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у 

Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу.   

 

          II 

 

АЛЕКСАНДРА БУТУЛИЈА ЈАНКОВИЋ, судија Вишег суда у Крагујевцу 

именује се за заменика члана Kомисије Вишег суда у Крагујевцу за спровођење 

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

Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу.   

 

*** 

 

19. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у 

Зајечару за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бору, Основног суда у Зајечару и Основног суда у 

Књажевцу 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да je досадашњи председник Комисије 

судија Иван Богдановић Одлуком Високог савета судства број 119-05-245/2021-01 од 

15.04.2021. године  премештен из Вишег суда у Зајечару у Виши суд у Нишу. 

Досадашњем заменику члана Љубинку Станојевић је Одлуком Високог савета судства 

број 119-00-669/2017-01 од 15.08.2017. године престала судијска функција због навршења 

радног века.  Високи савет судства је дана 18.05.2021. године на интернет страници 

Високог савета судства објавио Јавни позив  за подношење пријава за именовање 

председника  и заменика члана Kомисије Вишег суда у Зајечару за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бору, 

Основног суда у Зајечару и Основног суда у Књажевцу. Након протека рока од 15 дана за 

подношење пријава, а по захтеву председника Комисије за вредновање,  председника 

Вишег суда у Зајечару је доставила допис, с предлогом да се измени одлука Високог 

савета судства о образовању Kомисије Вишег суда у Зајечару, те да се за председника 

наведене комисије, именује Ирена Крстић Милосављевић, за члана Љиљана Панић, а 

за заменика члана Ана Живадиновић, судије Вишег суда у Зајечару. 
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Јасмина Васовић- председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да Високи савет судства донесе Одлуку о измени о измени Одлуке о образовању 

Kомисије Вишег суда у Зајечару за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe 

рада судија и председника Основног суда у Бору, Основног суда у Зајечару и Основног 

суда у Књажевцу, којом Ивану Богдановићу, судији Вишег суд у Нишу престаје дужност 

председника Kомисије, Ирени Крстић Милосављевић, судији Вишег суда у Зајечару 

престаје дужност члана Kомисије,  Љубинку Станојевићу, престаје дужност заменика 

члана Kомисије, а Ирена Крстић Милосављевић, судија и председник Вишег суда у 

Зајечару, именује  за председника Kомисије, Љиљана Панић, судија Вишег суда у Зајечару 

именује  за члана Kомисије и  Ана Живадиновић, судија Вишег суда у Зајечару именује  за 

заменика члана Kомисије.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

  

        ОДЛУКУ  

 

                I 

 

ИВАНУ БОГДАНОВИЋУ, судији Вишег суд у Нишу престаје дужност 

председника Kомисије Вишег суда у Зајечару за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бору, Основног суда у 

Зајечару и Основног суда у Књажевцу. 

 

ИРЕНИ КРСТИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ, судији Вишег суда у Зајечару престаје 

дужност члана Kомисије Вишег суда у Зајечару за спровођење поступка вредновања 

и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бору, Основног суда 

у Зајечару и Основног суда у Књажевцу. 

 

ЉУБИНКУ СТАНОЈЕВИЋУ, престаје дужност заменика члана Kомисије 

Вишег суда у Зајечару за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Бору, Основног суда у Зајечару и Основног 

суда у Књажевцу. 

 

        II 

 

ИРЕНА КРСТИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ, судија и председник Вишег суда у 

Зајечару, именује се за председника Kомисије Вишег суда у Зајечару за спровођење 

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

Бору, Основног суда у Зајечару и Основног суда у Књажевцу. 

 

ЉИЉАНА ПАНИЋ, судија Вишег суда у Зајечару именује се за члана 

Kомисије Вишег суда у Зајечару за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Бору, Основног суда у Зајечару и 

Основног суда у Књажевцу. 
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АНА ЖИВАДИНОВИЋ, судија Вишег суда у Зајечару именује се за заменика 

члана Kомисије Вишег суда у Зајечару за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бору, Основног суда у 

Зајечару и Основног суда у Књажевцу. 

 

*** 

 

20. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у 

Врању за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бујановцу, Основног суда у Врању и Основног суда у 

Сурдулици 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да је члану Комисије судији Станиши 

Михајловићу,  Одлуком Високог савета судства број 119-00-1009/2020-01 од 16.12.2020. 

године  престала судијска функција због навршења радног века. Досадашњи заменик 

члана судија Нада Човић дана 12.08.2021. године испуњава услове за пензију због 

навршења радног века. Високи савет судства је дана 18.05.2021. године на интернет 

страници Високог савета судства објавио Јавни позив за подношење пријава за именовање  

члана и заменика члана Kомисије Вишег суда у Врању за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бујановцу, 

Основног суда у Врању и Основног суда у Сурдулици.Након протека рока од 15 дана за 

подношење пријава, а по захтеву председника Комисије за вредновање,  председница 

Вишег суда у Врању је доставила допис, с предлогом да се измени одлука Високог савета 

судства о образовању Kомисије Вишег суда у Врању, те да се за члана наведене Комисије 

именује Милена Стојевић, а за  заменика члана Даринка Станковић. 

 

Јасмина Васовић- председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да Високи савет судства донесе Одлуку о измени Одлуке о образовању Kомисије 

Вишег суда у Врању за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија 

и председника Основног суда у Бујановцу, Основног суда у Врању и Основног суда у 

Сурдулици којом Станиши Михајловићу, престаје дужност члана Kомисије, Нади Човић 

судији Вишег суда у Врању престаје дужност заменика члана Kомисије, а Милена 

Стојевић, судија Вишег суда у Врању, именује за члана Kомисије, Даринка Станковић, 

судија Вишег суда у Врању именује за заменика члана Kомисије. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

        ОДЛУКУ  

 

                I 
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СТАНИШИ МИХАЈЛОВИЋ, престаје дужност члана Kомисије Вишег суда у 

Врању за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Бујановцу, Основног суда у Врању и Основног суда у 

Сурдулици. 

 

НАДИ ЧОВИЋ, судији Вишег суда у Врању престаје дужност заменика члана 

Kомисије Вишег суда у Врању за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Бујановцу, Основног суда у Врању 

и Основног суда у Сурдулици. 

 

 

        II 

МИЛЕНА СТОЈЕВИЋ, судија Вишег суда у Врању, именује се за члана 

Kомисије Вишег суда у Врању за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Бујановцу, Основног суда у Врању 

и Основног суда у Сурдулици. 

 

ДАРИНКА СТАНКОВИЋ, судија Вишег суда у Врању именује се за заменика 

члана Kомисије Вишег суда у Врању за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бујановцу, Основног 

суда у Врању и Основног суда у Сурдулици. 

 

 

*** 

 

 

21. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у 

Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да  досадашњи члан Комисије судија Саша 

Дујаковић дана  23.10.2019. године, изабран за председника Основног суда у Нишу,  на 

коју функцију је ступио дана 01.11.2019. године. Овој Комисије је недостајао заменик 

члана. Високи савет судства је дана 18.05.2021. године на интернет страници Високог 

савета судства објавио Јавни позив за подношење пријава за именовање члана и заменика 

члана Kомисије Вишег суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу. 

Након протека рока од 15 дана за подношење пријава, а по захтеву председника Комисије 

за вредновање,  председница Вишег суда у Нишу је доставила допис, с предлогом да се 

измени одлука Високог савета судства о образовању Kомисије Вишег суда у Нишу, те да 

се именују судије Вишег суда у Нишу Јелена Пејчић Игњатовић за члана комисије, а 

Иван Богдановић за заменика члана. 
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 Јасмина Васовић-председница Високог савета судства ставља на гласање предлог 

да Високи савет судства донесе Одлуку о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег 

суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу којом Саши 

Дујаковићу,  председнику Основног суда у Нишу престаје дужност члана Kомисије, а 

Јелена Пејчић Игњатовић,  судија Вишег суда у Нишу, именује за члана Kомисије, а Иван 

Богдановић судија Вишег суда у Нишу именује  за заменика члана Kомисије.  

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

 

    ОДЛУКУ  

 

                I 

САШИ ДУЈАКОВИЋУ, председнику Основног суда у Нишу престаје дужност 

члана Kомисије Вишег суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и 

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

суда у Нишу. 

 

 

 

        II 

 

ЈЕЛЕНА ПЕЈЧИЋ ИГЊАТОВИЋ, судија Вишег суда у Нишу, именује се за 

члана Kомисије Вишег суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и 

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

суда у Нишу. 

 

ИВАН БОГДАНОВИЋ, судија Вишег суда у Нишу именује се за заменика члана 

Kомисије Вишег суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Основног суда у Алексинцу и Основног суда у 

Нишу. 

 

*** 

 

 

22. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисије Вишег суда у 

Пожаревцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на 

Млави и Основног суда у Пожаревцу 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да  досадашњи заменик члана судија 

Југослав Скендери дана 10.12.2021. године испуњава услове за пензију због навршења 

радног века. Високи савет судства је дана 18.05.2021. године на интернет страници 

Високог савета судства објавио Јавни позив за подношење пријава за именовање  

заменика председника Kомисије Вишег суда у Пожаревцу за спровођење поступка 

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

Градишту, Основног суда у Петровцу на Млави и Основног суда у Пожаревцу. Након 

протека рока од 15 дана за подношење пријава, а по захтеву председника Комисије за 

вредновање, председник Вишег суда у Пожаревцу је доставио допис, с предлогом да се 

измени одлука Високог савета судства о образовању Kомисије Вишег суда у Пожаревцу за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника, те да се 

за заменика председника наведене Комисије именује Зоран Јанковић. 

 

Јасмина Васовић-председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да Високи савет судства донесе Одлуку о измени Одлуке о образовању Kомисије 

Вишег суда у Пожаревцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на 

Млави и Основног суда у Пожаревцу, којом Југославу Скендерију, судији Вишег суда у 

Пожаревцу престаје дужност заменика председника Kомисије а Зоран Јанковић судија 

Вишег суда у Пожаревцу именује  за заменика председника Kомисије.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

  

        ОДЛУКУ  

 

                I 

 

JУГОСЛАВУ СКЕНДЕРИЈУ, судији Вишег суда у Пожаревцу престаје 

дужност заменика председника Kомисије Вишег суда у Пожаревцу за спровођење 

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

Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на Млави и Основног суда у 

Пожаревцу.   

 

           II 

 

ЗОРАН ЈАНКОВИЋ, судија Вишег суда у Пожаревцу именује се за заменика 

председника Kомисије Вишег суда у Пожаревцу за спровођење поступка вредновања 

и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Великом Градишту, 

Основног суда у Петровцу на Млави и Основног суда у Пожаревцу.   

 

*** 
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23. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Kомисијe Вишег суда у 

Сремској Митровици за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, 

Основног суда у Старој Пазови и Основног суда у Шиду; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији  известиоцу Александру Пантићу. 

 

Судија Александар Пантић је изјавио да је   на седници Високог савета судства 

председница Комисије Биљана Мартиновић Беговић изабрана за судију Апелационог 

суда у Новом Саду. Од 23.12.2020. године је председница Вишег суда у Сремској 

Митовици, пре тога је била в.ф. председника суда. Високи савет судства је дана 

18.05.2021. године на интернет страници Високог савета судства објавио Јавни позив за 

подношење пријава за именовање председника Kомисије Вишег суда у Сремској 

Митровици за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и 

председника Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, Основног 

суда у Старој Пазови и Основног суда у Шиду. Након протека рока од 15 дана за 

подношење пријава, а по захтеву председника Комисије за вредновање, председник 

Вишег суда у Сремској Митровици је доставила допис, с предлогом да се измени одлука 

Високог савета судства о образовању Kомисије Вишег суда у Сремској Митровици, те да 

се за председника наведене Комисије именује судија Марица Јолић. 

 

Јасмина Васовић-председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да Високи савет судства донесе Одлуку о измени Одлуке о образовању 

Kомисијe Вишег суда у Сремској Митровици за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Руми, Основног суда у 

Сремској Митровици, Основног суда у Старој Пазови и Основног суда у Шиду, којом   

Биљани Мар тиновић Беговић, судији Апелационог суда у Новом Саду престаје 

дужност председника Kомисије, а Марица Јолић, судија Вишег суда у Сремској 

Митровици, именује  за председника Kомисије. 

   

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

    ОДЛУКУ  

 

                I 

 

БИЉАНИ МАРТИНОВИЋ БЕГОВИЋ, судији Апелационог суда у Новом 

Саду престаје дужност председника Kомисије Вишег суда у Сремској Митровици за 

спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 
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Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, Основног суда у 

Старој Пазови и Основног суда у Шиду   

 

        II 

 

МАРИЦА ЈОЛИЋ, судија Вишег суда у Сремској Митровици, именује се за 

председника Kомисије Вишег суда у Сремској Митровици за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Руми, 

Основног суда у Сремској Митровици, Основног суда у Старој Пазови и Основног 

суда у Шиду   

 

*** 

 

 

24. Одлучивање о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Маши Опсеници Војводић, судији Основног суда у Суботици, престаје 

судијска функција 1. јула 2021. године, на лични захтев. 

 

*** 

 

 

25. Разно 

 

- Одлука о избору председника судова по Огласу објављеном у „Службеном 

гласнику  РС“  број 17/21 од 26.02.2021. године и то: 

- Основног суда у Панчеву;  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч председнику Комисије Високог савета судства судији Вукици 

Кужић.  

 

Судија Вукица Кужић обавештава присутне да је Комисија Високог савета 

судства по огласу за избор председника Основног суда у Бачкој Паланци, Основног суда у 

Зрењанину,  Основног суда у Ивањици, Основног суда у Петровцу на Млави, Основног 

суда у Прокупљу, Основног суда у Панчеву,  Прекршајног суда у Неготину и Прекршајног 

суда у Суботици прегледала достављене пријаве кандидата за избор председника 

Основног суда у Панчеву,  утврдила њихову дозвољеност, потпуност и благовременост, 

као и да је прибавила оцену рада, вредновала програм канидата и обавила разговор са 

кандидатима за председника овог суда.  
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Судија Вукица Кужић изјављује да на основу напред спроведених радњи 

Комисија предлаже да се за избор председника Основног суда у Панчеву предложи судија 

Основног суда у Панчеву Љиљана Синђић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  ставља на гласање 

предлог Комисије да Високи савет судства Народној скупштини Републике Србије за 

избор за председника Основног суда у Панчеву предложи судију Основног суда у Панчеву 

Љиљану Синђић 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Основног суда у Панчеву Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Основног суда у Панчеву Љиљана Синђић.  

 

 

 

- Судија Снежана Бјелогрлић и Вукица Кужић обавестиле су присутне да су 

сачиниле предлог извештаја  шефу Мисије ОЕБС-а на  Нацрт извештаја посматрача 

ОЕБС-а о изборима за чланове Високог савета судства из реда судија, који су 

одржани 7. децембра 2020. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се извештај на Нацрт извештаја посматрача ОЕБС-а о изборима за чланове 

Високог савета судства из реда судија,  који су одржани 7. децембра 2020. године. 
 

 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 11,00 часова 

 

Записник сачинила: 

Мирјана Павловић                    ПРЕДСЕДНИК 

            ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

         Јасмина Васовић 
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