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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-4/2022-01 

Датум: 03.03.2022. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК 

 
СА ЧЕТВРТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 3. МАРТА 2022. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 11,15 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 

- Вукица Кужић – изборни члан Високог савета судства из реда судија 

- Гордана Вељовић – 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 

- 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. 

 

  

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства отвара Четврту 

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 Треће седнице Високог савета судства која је одржана 

24.02.2022. године; 

 

2. Ступање Гордане Вељовић на функцију изборног члана из реда судија у Високи 

савет судства; 

 

3. Доношење одлуке о ослобађању вршења судијске функције Гордане Вељовић за 

време обављања функције члана Високог савета судства; 

 

4. Разматрање Извештаја о раду судије надлежне да поступа у случајевима 

недозвољеног утицаја на рад судија и судства за 2021. годину; 

 

5.  Доношење одлуке о поништају огласа за избор председника Прекршајног суда у 

Краљеву који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/22 од 11.02.2021. 

године; 

 

6. Доношење одлуке по приговору судије Снежане Улемек Рацић на одлуку 

Високог савета судства о престанку судијске функције број: 119-00-2471/2021-01 

од 03.02.2022. године;  

 

7. Давање мишљења на Предлог Акционог плана за спровођење Стратегије за 

борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. 

године; 

 

8. Доношење одлуке о именовању председника Комисије Високог савета судства за 

вредновање рада судија и председника судова; 

 

9. Доношење одлуке о именовању члана Радног тела за спровођење активности из 

Акционог плана  из поглавља 23; 

 

10. Доношење одлуке о именовању члана и заменика члана у Координационом телу 

за спровођење Акционог плана из поглавља 23; 

 

11. Доношење одлуке о образовању Радне групе за праћење спровођења Стратешког 

плана Високог савета судства  за период 2022-2025. године и његову 

координацију; 

 

12. Доношење одлуке о образовању Радне групе за израду анализа Закона о Високом 

савету судства, Закона о судијама, Закона о уређењу судова, Закона о седиштима 

и подручјима судова и јавних тужилаштава;  
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13. Доношење одлуке о образовању Радне групе за израду аката Високог савета 

судства; 

 

14. Доношење одлуке о образовању Радне групе за утврђивање потреба судија за 

обуком и критеријумима за ангажовање ментора и предавача; 

 

15. Доношење одлуке о образовању Радне групе за унапређење административних 

капацитета Административне канцеларије Високог савета судства; 

 

16. Доношење одлуке о образовању Радне групе за анализу радно-правног положаја 

судија; 

 

17. Разматрање предлога чланова Етичког одбора Високог савета судства за 

доношење новог Правилника о раду Етичког одбора Високог савета судства;  

 

18. Разматрање предлог за доношење одлуке о изменама и допунама Правилника о 

поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника 

судова (,,Службени гласник РС“, број 41/15); 

 

19.  Разно. 

 

 

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 

Четврту редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

    * 

 

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

24.02.2022. године; 

 

 

Констатује се да је Високи свет судства једногласно усвојио записник са Треће 

седнице Високог савета судства која је одржана дана 24.02.2022. године. 

 

 

    * 

 

2. Ступање Гордане Вељовић на функцију изборног члана из реда судија у Високи 

савет судства; 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства пожелела је 

добродошлицу  новом члану Високог савета судства из реда судија Гордани Вељовић. 

 

 

 

    * 

 

3. Доношење одлуке о ослобађању вршења судијске функције Гордане Вељовић за 

време обављања функције члана Високог савета судства; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства  једногласно донео 

 

 

      О Д Л У К У  

 

ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

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

03.03.2022. године. 

 

         Констатује се да је Гордава Вељовић изузета од гласања по овој тачки дневног 

реда. 

    * 

 

 

4. Разматрање Извештаја о раду судије надлежне да поступа у случајевима 

недозвољеног утицаја на рад судија и судства за 2021. годину; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да жели да 

похвали Извештај о раду судије надлежне да поступа у случајевима недозвољеног утицаја 

на рад судија и судства за 2021. годину, који је израдила судија Зорана Делибашић у 

својству судије надлежне да поступа у случајевима недозвољеног утицаја на рад судија и 

судства, који је достављен у материјалу свим члановима Савета.  

 

 Констатује се да је Високи савет судства након разматрања једногласно усвојио 

Извештај о раду судије надлежне да поступа у случајевима недозвољеног утицаја на 

рад судија и судства за 2021. годину.  

 

 Констатује се да је Зорана Делибашић изузета од гласања по овој тачки 

дневног реда. 

 

5.  Доношење одлуке о поништају огласа за избор председника Прекршајног суда у 

Краљеву који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/22 од 11.02.2021. 

године; 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                       О Д Л У К У 

 

             

ПОНИШТАВА СЕ оглас за избор председника Прекршајног суда у Краљеву, који је 

објављен у „Службеном гласику РС“, број 18/22 од 11.02.2021. године. 

  

 

    * 

 

 

6. Доношење одлуке по приговору судије Снежане Улемек Рацић на одлуку 

Високог савета судства о престанку судијске функције број: 119-00-2471/2021-01 

од 03.02.2022. године;  

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства предлаже да се Основном 

суду у Старој Пазови упути допис којим ће се затражити обавештење о томе по ком 

основу је Снежана Улемек Рацић, судија Основног суда у Старој Пазови одјављена у 

Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање са датумом 28.12.2022. године. 

 

Констатује се да су сви присутни чланови Високог савета судства једногласно 

сагласни са напред изнетим предлогом. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  изјављује да се за судију 

известиоца по овој тачки дневног реда одређује судија Марија Аранђеловић Јуреша. 

 

    * 

 

7. Давање мишљења на Предлог Акционог плана за спровођење Стратегије за 

борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. 

године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч судији известиоцу Марији Аранђеловић Јуреши. 

 

Судија Марија Аранђеловић Јуреша наводи да је Министарство финансија 

Републике Србије  дана 24. фебруара 2022. године доставило Високом савету судства 

Предлог Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и 

финансирања тероризма за период 2022-2024. године са Образложењем ради давања 

мишљења. Предлог Акционог плана је достављен свим члановима Савета у материјалу за 

ову седницу. У Предлогу Акционог плана између осталог наведене су и одређене 

активности Високог савета судства са којима су сви чланови Савета упознати. Предлаже 
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да Високи савет судства да позитивно мишљење на Предлог Акционог плана за 

спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирање тероризма за период 

2022-2024. године. 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно дао позитивно мишљење 

на Предлог Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца 

и финансирање тероризма за период од 2022-2024. године. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да се 

констатује да је и даље судија Марија Аранђеловић Јуреша одређена да прати спровођење 

активности из Акционог плана за спровођење Стратегије. 

 

    * 

 

8. Доношење одлуке о именовању председника Комисије Високог савета судства за 

вредновање рада судија и председника судова; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је 

председнику Комисије Високог савета судства за вредновање рада судија и председика 

судова, судији Александру Пантићу, истекла дужност председника Комисије услед 

престанка функције члана Високог савета судства. Предлаже да се за председника 

Комисије Високог савета судства за вредновање рада судија и председника судова именује 

судија Вукица Кужић, која је члан ове Комисије, а да се уместо ње за члана именује судија 

Гордана Вељовић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О  Д  Л  У К У  

 

                I 

 

АЛЕКСАНДРУ ПАНТИЋУ, престаје дужност председника Kомисије Високог 

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

члана Савета, истеком  мандата дана  02.03.2022. године. 

ВУКИЦИ КУЖИЋ, изборном члану Високог савета судства из реда судија, 

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

председника судова. 

 

        II 

 

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

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

председника судова. 

ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

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

председника судова. 
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    * 

 

9. Доношење одлуке о именовању члана Радног тела за спровођење активности из 

Акционог плана  из поглавља 23; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У 

      

              I 

 

АЛЕКСАНДРУ ПАНТИЋУ, престаје дужност члана Радног тела за спровођење 

активности из Акционог плана из поглавља 23, услед престанка функције члана Света, 

дана 02.03.2022. године. 

 

              II 

 

ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

именује се за члана Радног тела за спровођење активности из Акционог плана из поглавља 

23. 

 

 * 

 

10. Доношење одлуке о именовању члана и заменика члана у Координационом телу 

за спровођење Акционог плана из поглавља 23; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У  

 

             I 

 

АЛЕКСАНДРУ ПАНТИЋУ, престаје дужност члана у Координационом телу за 

спровођење акционог плана из поглавља 23, услед престанка функције члана Света, дана 

02.03.2022. године. 

СНЕЖАНИ БЈЕЛОГРЛИЋ, изборном члану Високог савета судства из реда судија,  

престаје дужност заменика члана у Координационом телу за спровођење Акционог плана 

из поглавља 23. 

              II 

 

 СНЕЖАНА БЈЕЛОГРЛИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

именује се за члана у Координационом телу за спровођење Акционог плана из поглавља 

23.    
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                        III 

 

 ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

именује се за заменика члана у Координационом телу за спровођење Акционог плана из 

поглавља 23. 

 

* 

 

11. Доношење одлуке о образовању Радне групе за праћење спровођења 

Стратешког плана Високог савета судства  за период 2022-2025. године и његову 

координацију; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

       О Д Л У К У 

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за праћење спровођења Стратешког плана 

Високог савета судства за период 2022-2025. године и његову координацију у саставу: 

 

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

 

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

        

            - Гордана Вељовић, 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. 

 

    * 

 

12. Доношење одлуке о образовању Радне групе за израду анализа Закона о 

Високом савету судства, Закона о судијама, Закона о уређењу судова, Закона о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава;  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

      О Д Л У К У 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за израду анализа Закона о Високом савету 

судства, Закона о судијама, Закона о уређењу судова, Закона о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава у саставу: 
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 - Зорана Делибашић, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

 

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

        

            - Гордана Вељовић, 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. 

 

    * 

 

13. Доношење одлуке о образовању Радне групе за израду аката Високог савета 

судства; 

 

   Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

         О Д Л У К У    

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за израду аката Високог савета судства у саставу: 

 

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

председник радне групе 

 

 - Гордана Вељовић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

радне групе 

  

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

члан радне групе. 

 

    * 

 

14. Доношење одлуке о образовању Радне групе за утврђивање потреба судија за 

обуком и критеријумима за ангажовање ментора и предавача; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У 

 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за утврђивање потреба судија за обуком и 

критеријумима за ангажовање ментора и предавача у саставу: 

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

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

судија, члан радне групе 

 

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

радне групе. 

 

    * 

 

 

15. Доношење одлуке о образовању Радне групе за унапређење административних 

капацитета Административне канцеларије Високог савета судства; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У  

 

       ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група Високог савета судства за унапређење 

административних капацитета Административне канцеларије Високог савета 

судства у саставу: 

 

 - Снежана Бјелогрлић, изборни члан Всоког савета судства из реда судија, 

председник радне групе 

 

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

судија, члан радне групе 

 

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

радне групе. 

    * 

 

16. Доношење одлуке о образовању Радне групе за анализу радно-правног положаја 

судија; 

 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

    

     О Д Л У К У 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за анализу радно-правног положаја судија у 

саставу: 

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

председник радне групе 



11 

 

 

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

судија, члан радне групе 

 

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

радне групе. 

 

 

    * 

 

17. Разматрање предлога чланова Етичког одбора Високог савета судства за 

доношење новог Правилника о раду Етичког одбора Високог савета судства;  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за разматрање предлога чланова Етичког одбора 

Високог савета судства за доношење новог Правилника о раду Етичког одбора 

Високог савета судства у саставу: 

 

- Снежана Бјелогрлић, изборни члан Високог савета судства из реда судије, 

председник радне групе,  

 

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

радне групе 

 

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

радне групе. 

 

    * 

 

18. Разматрање предлог за доношење одлуке о изменама и допунама Правилника о 

поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника 

судова (,,Службени гласник РС“, број 41/15); 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

 

           О Д Л У К У 

 

        ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за разматрање предлога Дисциплинског тужиоца 

Високог савета судства за доношење одлуке о изменама и допунама Правиника о 

поступку за утврђивање дисциплинске одговорности  судија и председника судова 

(„Службени гласник РС“, број 41/15) у саставу: 
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 - Жак Павловић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, 

председник радне групе 

 

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

судија, члан радне групе 

 

 - Гордана Вељовић, изборни члан Високог савета судства из реда судија, члан 

радне групе. 

 

    * 

 

19.  Разно: 

 

- Доношење одлуке о измени одлука о образовању Комисија Високог савета судства у 

поступку  избора судија и председника судова; 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства предлаже да се у 

Комисијама Високог савета судстав у поступку избора судија и председника судова, 

уместо члана комисија судије Александра Пантића, коме је престала функција члана 

Савета, именује Гордана Вељовић, изборни члан Високог савета судства из реда судија. 

  

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

        О Д Л У К У  

 

                   I 

 

АЛЕКСАНДРУ ПАНТИЋУ,  престаје  дужност члана Комисије Високог савета 

судства у поступку избора судија за Привредни апелациони суд, услед престанка функције 

члана Савета истеком мандата дана 2. марта 2022. године. 

 

                                                               II 

 

ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

именује се за члана Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за 

Привредни апелациони суд. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

        О Д Л У К У  

 

                     I 

 

АЛЕКСАНДРУ ПАНТИЋУ,  престаје  дужност члана Комисије Високог савета 

судства у поступку избора судија за: Виши суд у Београду, Виши суд у Новом Саду и 
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Виши суд у Нишу, услед престанка функције члана Савета истеком мандата 02.03.2022. 

године. 

                                                               II 

 

ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

именује се за члана Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за: Виши 

суд у Београду, Виши суд у Новом Саду и Виши суд у Нишу. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

        О Д Л У К У  

 

                   I 

 

АЛЕКСАНДРУ ПАНТИЋУ,  престаје  дужност члана Комисије Високог савета 

судства у поступку избора судија за Виши суд у Крагујевцу и Виши суд у Шапцу, услед 

престанка функције члана Савета истеком мандата дана 02.03.2022. године. 

 

                                                               II 

 

ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

именује се за члана Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за Виши 

суд у Крагујевцу и Виши суд у Шапцу. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

        О Д Л У К У  

 

                   I 

 

АЛЕКСАНДРУ ПАНТИЋУ,  престаје  дужност члана Комисије Високог савета 

судства у поступку избора судија за: Привредни суд у Београду, Привредни суд у Нишу, 

Привредни суд у Новом Саду, Привредни суд у Ужицу и Привредни суд у Чачку, услед 

престанка функције члана Савета истеком мандата дана 02.03.2022. године. 

 

                                                               II 

 

ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

именује се за члана Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за: 

Привредни суд у Београду, Привредни суд у Нишу, Привредни суд у Новом Саду, 

Привредни суд у Ужицу и Привредни суд у Чачку. 

 

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

 

                   I 

 

АЛЕКСАНДРУ ПАНТИЋУ,  престаје  дужност члана Комисије Високог савета 

судства у поступку избора судија за Апелациони  суд у Нишу, услед престанка функције 

члана Савета истеком мандата дана 02.03.2022. године. 

 

                                                               II 

ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

именује се за члана Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за 

Апелациони суд у Нишу. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

        О Д Л У К У  

 

                   I 

АЛЕКСАНДРУ ПАНТИЋУ,  престаје  дужност члана Комисије Високог савета 

судства у поступку избора судија за Виши суд у Сремској Митровици, услед престанка 

функције члана Савета истеком мандата дана 02.03.2022. године. 

 

                                                               II 

 

ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

именује се за члана Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за Виши 

суд у Сремској Митровици. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео  

 

        О Д Л У К У  

 

                   I 

АЛЕКСАНДРУ ПАНТИЋУ,  престаје  дужност члана Комисије Високог савета 

судства у поступку избора судија за Врховни касациони суд, услед престанка функције 

члана Савета истеком мандата дана 02.03.2022. године. 

 

                                                               II 

 

ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

именује се за члана Комисије Високог савета судства у поступку избора судија за Врховни 

Касациони суд. 

 

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

 

                   I 

 

АЛЕКСАНДРУ ПАНТИЋУ,  престаје  дужност члана Комисије Високог савета 

судства у поступку избора председника за Виши суд у Пироту и Виши суда у Прокупљу, 

услед престанка функције члана Савета истеком мандата дана 02.03.2022. године. 

                                                               II 

 

ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, изборни члан Високог савета судства из реда судија 

именује се за члана Комисије Високог савета судства у поступку избора председника за 

Виши суда у Пироту и Виши суда у Прокупљу. 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 11. 40 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                                  ПРЕДСЕДНИК 

                     ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                         Јасмина Васовић 
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